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نمی دانیم این چه رمز و رازی اســت کــه در فاصله 
14قرن از تاریخ اسالم آنچه در برخی مقاطع تاریخی 
در ســوریه، عراق و ایران، یعنی در ایــن مثلث مهم 
سرزمینی اتفاق افتاده، نه تنها شــباهت با هم دارند، 
بلکه در مواردی عینا تکرار شده است. در سال 61هجری کاروانی به دعوت رسمی 
بزرگان و ذی نفوذان کوفه، حجاز را ترک و عازم این ســرزمین می شــوند. این را 
می دانیم که مقایسه هر سرزمینی با کربال یا هر مناسبتی با عاشورا یا هر شخصیتی 
با اباعبداهلل الحسین)ع( قیاسی مع الفارق است، اما نمی توان از کنار برخی شباهت ها 

که منشأ همه آنها را باید متأثر از فرهنگ عاشورایی دید، بی تفاوت گذشت.
آنچه در عاشــورای ســال 61هجری اتفاق افتاد، هــم برای اشــقیا الگویی برای 
جنایت های دیگرشــان در اعصار پس از آن شــد و هم برای پیروان مکتب عاشورا 
مبنایی برای عمل در مقابل اشقیا و دشمنانی بود که فقط چهره عوض کرده و عمل 

جنایتکارانه آنها همانی بود که در کربالی سال 61انجام داده بودند.
در تاریخ صدر اسالم جنگ های زیادی از جنگ های احد، بدر، خندق، خیبر و... در 
زمان پیامبراسالم)ص( تا جنگ های جمل، صفین و نهروان در زمان امیرالمومنین 
علی)ع( رخ داد و پیروزی ها و شکست هایی را هم درپی داشت. در این جنگ ها زخم 
و جراحت هایی هم بر مسلمین وارد آمده است تا آنجا که دندان عزیزترین بنده خدا، 
پیامبراســالم در جنگ احد می شــکند و عموی بزرگوارش، حمزه سیدالشهدا به 
شهادت می رسد و امیرالمومنین، علی)ع( نیز مجروح می شود، اما همه این اتفاق های 
تلخ تاریخ اسالم در مقابل آنچه در عاشورای سال61در سرزمینی کوچک به لحاظ 
جغرافیایی و بزرگ به جهت آنکه کل تاریخ و حیات بشــریت را در خود جای داده 

است، برابری نمی کند، چراکه ایمان داریم »َل یْوَم کیْوِمک یا اَباَعْبِداهلل«.
در دوران حیات انقالب اسالمی به جهت دشمنی های آشکار و پنهان دشمنان علیه 
ملت ایران هم هزاران اتفاق و جنایت بزرگ و کوچک افتاده است که جنگ تحمیلی 
8ساله در قله آن قرار دارد و در دفاع مقدس هم ســرآمد همه آنها که شباهت های 
زیادی با صحرای کربال و حوادث آن ایام دارد را در شــلمچه می توان سراغ گرفت؛ 
جایی که شدیدترین نبرد تاریخ جنگ ما در آن رقم خورد و بیش از 11هزار شهید 
و مفقودالثر، نتیجه ایستادگی آن بود و این ویژگی بود که شلمچه به کربالی ایران 

مشهور شد.
بیش از 2 ماه مقاومت جانانه، آن هم در زمینی مســطح و بــدون جان پناه و تا پای 
جان ایستادن درمقابل دشمنی که همه نیرو و ادوات خود را در این منطقه کوچک 
استقرار داده بود؛ سخن گفتن درباره اش آسان نیست تا چه رسد به اینکه تصور کنیم 
جوانان ما علی اکبر گونه در مقابل دشمن چنان جانانه ایستادند که بدن پاک شان 

همچون ارباب شان »اربا اربا« شد.
»خان طومان« در ســوریه نیز قطعه دیگری از این مثلث سرنوشت ســاز بود که 
حتما تاریخ، آن را در حافظــه خود ثبت خواهد کرد و هیــچ گاه فراموش نخواهد 
شد. در جنگ با تکفیری های اجیر شــده قدرت های غربی، از »احرارالشام« گرفته 
تا »اجنادالشام« و ده ها گروه تروریست دیگر در ســوریه شاید هیچ جا سخت تر از 

مقاومت در »خان طومان« نبوده است.
میان این همه شــهید مدافــع حرمی هم که ما در ســوریه دادیــم در هیچ جا به 
اندازه شهادت 2شهیدمان نســوختیم؛ یکی زمانی که محسن حججی، آن جوان 
نجف آبادی در دستان آن نانجیب داعشی گرفتار آمده بود و با تأسی از حضرت قاسم 
بن الحسن)ع( که وقتی با این ســؤال عموی عزیزش مواجه شد که مرگ از نگاه تو 
چگونه است، پاسخ دادند:»احال من العســل«، او نیز همچون کوه استوار ایستاد تا 

سر از بدنش جدا کردند تا نشان داده شود کربال تکرارشدنی 
است و همان اشقیای شامی و کوفی که در سرزمین نینوا سر 

از بدن عزیزترین بندگان خدا جدا کردند، امروز نیز اسالف ناخلف و خبیث آنها نیز 
چنان می کنند.

هیئتی سکولر، سکولر هیئتی نیســت. برخی فکر 
می کنند هیئتی ســکولر جوان با کروات و  شش تیغ 
یا زن بی حجاب یا غیره اســت. ســکولر)به معنای 
عرفی( وقتی پایش به هیئت رســید، حرمت و قیمت 

است. یافته 
برخی دیگر فکر می کنند هیئت سکولر طرفداران فالن روحانی اند که مورد حمایت 
انگلیسی ها هستند. برخی دیگر هیئت سکولر را با انجمن حجتیه می شناسند؛ یا 

هیئتی که حرف سیاسی نمی زند. از این موارد بگذریم، نگران کننده نیستند.
اما تا به حال درباره »هیئتی سکولر« شنیده اید؟ 

هیئتی هاي سکولر نگران کننده تر و عمومیت بیشتري دارند. هیئتی سکولر شاید 
در هیئت غیرسکولر باشد. راه دور نرویم. از خودمان حرف می زنیم...

هیئتی سکولر کسی است که محبتش به اهل بیت از درب هیئت فراتر نمی رود. تنها 
اثر اشک و ندبه اش حال خوب است و آرامش وجدان تخدیری.

هیئتی سکولر ممکن است عکس امام و آقا هم در هیئتش باشد و در انتهای مجلس 
هم انقالب را دعا کند.

به خودمان رجوع کنیم ببینیم ثمره اشک را چه دانستیم. حضرت امام فرمود امام 
حسین به اشک ما نیاز ندارد. رهبر انقالب فرمود اگر به اشک و ندبه است معاویه هم 

اهل مدح و مرثیه بر امیرالمومنین بود.
سید بن طاووس در لهوف نقل می کند که وقتی اهل بیت به کوفه رسیدند، اهل شهر 

به پهنای صورت اشک می ریختند.
پس اشک به تنهایی نشانه ولیت نیست.

هیئتی سکولر کســی اســت که محبتش به امام به منصه عمل نمی رسد. عمل؟ 
کدام عمل؟ هر عملی؟ خیر. عملی که نصرت امام و منطبق بر نقشه ولیت باشد نه 

تشخیص و اجتهاد شخصی.
برخی هیئتی و دیندارند و حتي اهل عمل. اما عمل شان نسبتی با خواسته و نصرت 
امام شان ندارد. نمونه تاریخی اش عبیداهلل بن حر جعفی. گفت من نیستم اما اسب 

و شمشیرم برای شما.
برخی تالش می کنند، خرجی می دهند، کار و فعالیت دیندارانه هم دارند، اما کار 
امام شان را پیش نمی برند. مثل اینکه امام در کربال باشد و ما در مدینه اهل مجلس 

علم و خدمت رسانی به نیازمندان و سفره انعام و غیره باشیم؛ شوخی نیست؟ 
نصرت امام در ایستادن مقابل دشمن اســت و آرایش جنگی دشمن امروز، در 
رسانه اســت. جنگ امروز، جنگ نهایی زینب کبری اســت؛ جنگ روایت ها؛ 

جهاد تبیین.
حرف تمام است؛ هیئتی سکولر، »انقالبی بدون عمل« یا »عمل ناانقالبی« است.

روح شریعتی شــاد با این جمله اش در حســین وارث آدم: »وقتی از صحنه حق و 
باطل زمان خویش غایبی، هرکجا می خواهی باش! چه به نماز ایســتاده باشی چه 

به شراب نشسته.«

از کربال تا خان طومان هیئتی سکوالر؛ متن تلخ است

آه های سوزان  بر شهیدانشورشی در خلق عالم

اجرای 40 نسخه تعزیهماتمکده های دارالخالفه

هزینه ماجراجویي پلوسي، از جیب تایوان

چین به عنوان بزرگ ترین شریک تجاري تایوان، قصد دارد سفر رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایپه را با تحریم تالفي کند

7

سرانجام پس از هفته ها کش وقوس  دیپلماتیک و تهدیدهای نظامی چین، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایوان سفر کرد. نانسی پلوسی نخستین مقام ارشد آمریکایی است 

که در 25سال گذشته در سفر رسمی به تایوان رفته است...

آغاز اصالح مقررات در نظام بانکداری

همشهری طرح نمایندگان را کالبدشکافی کرد؛  طبق قانون جدید 5 تغییر 
مهم در اداره بانک مرکزی رخ خواهد داد

4

نمایندگان مجلس از هفته آینده رسیدگی به شور دوم طرح بانکداری ناظر بر مسئولیت، 
اهداف، ساختار و وظایف این نهاد سیاســتگذار و ناظر بازار پول و ارز را آغاز می کنند. 

همزمان بازوی تحقیقاتی مجلس در یک گزارش پژوهشی...

بار دیگر ماجرای عدالت آموزشی

تفاوت کیفیت میان مدارس دولتی و خصوصی پس از اعالم نفرات برتر کشور 
تبدیل به بحث روز شد

21

82درصد از رتبه های زیر 3000کنکور امسال، جزو 2دهک درآمدی باالی کشور هستند. 
از طرفی رتبه بندی مدارس در کنکور امسال هم تأیید می کند که سهم مدارس خاص در 

کنکور به همین میزان زیاد است...

پیگرد قضایی برای عامالن اختالل اینترنت

 در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف شد
که عوامل بروز اختالل اخیر را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کند

22

قطعی ها و اختالالت پی درپــی اینترنت طی روزها و ماه های گذشــته، عالوه بر 
نارضایتی ها و معطل ماندن کار مردم در حوزه های مختلف، مسئله ای تحت عنوان 

»حقوق کاربران« را برجسته می کند...

گروگانگیران می خواستند رابین هود باشند

 زوج جوان که با ورود به ساختمانی در آجودانیه،  چند نفراز ساکنان را
گروگان گرفته بودند در کمتر از 3ساعت دستگیر شدند

6

زوج جوان و تحصیلکرده، اسلحه ای تهیه کردند و وارد ساختمانی در خیابان آجودانیه 
شدند تا پس از گروگانگیری افراد ثروتمند، اموالشــان را تصاحب کنند و در اختیار 

نیازمندان قرار بدهند اما این گروگانگیری مسلحانه ...

قربانی بزرگ فصل جدید لیگ برتر کیست؟

معادلت طوري رقم خورده که لیگ برتر بیست ودوم فوتبال کشورمان 
نمي تواند چند قرباني بزرگ نداشته باشد

17

احتماال شما هم موافقید که مسابقاتی که از جمعه 21مرداد آغاز خواهد شد، گران ترین 
فصل تاریخ فوتبال باشگاهی در ایران است؛ فصلی که تیم ها در آن به شکل دیوانه وار 

ریخت وپاش کردند و قیمت بازیکنان ایرانی تا جایی باال رفت که...

ویژه های  امروز داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

اتوبوس  شب
شــرکت واحد اتوبوســرانی عالوه بر خدماتی که در طول روز به شهروندان 
ارائــه می دهــد، بخشــی نیــز بــرای فعالیــت در شــب در نظرگرفتــه اســت. 
براساس آمارهای ارائه شده،  اتوبوس شــب به طور میانگین حدود ۳ هزار 

مسافر در شهر جابه جا می کند.

3000 مسافر
 به وسیله اتوبوس شب 

جا به جا می شوند.

60اتوبوس
 از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح 

فعالیت می کنند.

  بلیت اتوبوس های شیفت شب است  که  حدود 
۳۰درصد از بلیت اتوبوس های روز بیشتر است. 3هزار تومان

اتوبوس شب در کدام خطوط BRT فعال هستند؟
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  مراسم وداع با پیکرهای مطهر 5 شهید خان طومان 
عصر امروز  در میدان امام حسین)ع( برگزار می شود

تاسوعا و عاشوراي حسیني را تسلیت مي گوییم
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سرتاسرشهررابیرقهایسیاهاباعبداهللالحسین
پوشاندهاست؛آســمانشــهررابغضسنگینی
گرفتهوبههرگوشــهوکناریکــهمیرویم،عطر
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کربالیعراقراهیاســتقبالمیهمانانتازهازراه
رســیدهاشازکربالیخانطومانکردهاست.او
سرداربیسرکربالستومیهمانششهیدعبداهلل
اسکندریسرداربیســرخانطوماناست؛کسی
کهمانندســروروســاالرشــهیدانکربالبعداز
شهادتســرشبرنیزههایدشمندستبهدست
شــد.قاتالنشمانندقاتالنحســین)ع(درآتش
غفلتخودشــادوسرمستازشــهادتشبودند
غافلازاینکهاینگونهشهیدشــدنآرزویقلبی
اوبود؛اینراهمســرصبــورشمیگویدوقتیدر
آخرینمکالمهتلفنیشــانقبلازشهادتعبداهلل
بهاوگفتهبود»تصدقتشــومبرایمدعاکنید«و
اوخوبمیدانســتخواســتههمسرشچیست.
گرچهاینسویخطبغضسنگینشآراموبیصدا
شکســتهبود،امابرایهرآنچهعبداهللمیخواست
دعاکرد؛خوبمیدانســتکهعبداهللاشدرراه

اباعبداهللالحسین)ع(شهیدمیشود.

میهمانانی با رنگ و بوی شهدای کربال 
ازکربالیخانطومانبرایمانمیهمانآمدهاست؛
میهمانانیبارنگوبویشــهدایکربال؛شهدای
مظلومیکه5سالاستچشــمبهراهآمدنشان
بودیموانگارقســمتبوددرمحرمبهســرزمین

مادریشــانبرگردندتاحالوهوایشــهرمانرا
کربالییکنند.حســینجانآنهاعاشــقانیبودند
کهنافشــانرابهعشــقتوبریدند،درمکتبتو
قدکشیدند،عشقاربابشــانرادردلپروراندند
وبرایدفاعازحــرمناموســتکیلومترهادوراز
خانهوکاشــانهبادشــمنانجنگیدندودرغربت

شهیدشدند.
حاالنوبتماســتتادرنخســتینپنجشنبهماه
محرمتمامقددربرابررشــادتهاومظلومیتشان
بهاحترامبهخیابانهایپایتختبیاییم،بهنشــانه
ارادتدستبرســینههایپرخونمانبگذاریمو
ــالُمَعلَیالُْحَسیِنَوَعلی زمزمهکنانبگوییم»اَلسَّ

َعلِیبِْنالُْحَسیِنَوَعلیاَْوالِدالُْحَسیِنَوَعلیاَْصحاِب
الُْحَســیِن«...سالمبرتوایســرداربیسروچهار
شهیدهمراهتکهعشقراخوببهتصویرکشیدید.
عشقبهحسینتورابهکجارســاندکهشهادتت
ماننداوشدوســربریدهاتروینیزههایدشمن
دســتبهدســتچرخیدتاعقدههایسیاهشان
راازدالورمردیهــاورشــادتهایتخالیکنند.
نمیدانستندکهسربریدهشــدندرراهحسینو
خواهرشآرزویقلبیتوورفقایدلباختهاتچون
شهیدرحیمکابلی،شــهیدمصطفیتاشموسی،
شهیدمحمدامینکریمیانوشهیدعباسآسمیه

بودهاست.

چه خالیست جای حاج قاسم
میبینید؛ایــنروزهاکهکوچــهپسکوچههای
شهرمانزیربیرقهایســیاهاباعبداهللالحسینو
یارانباوفایشرنگسیاهیبهخودگرفتهمامیزبان

شماهاهستیم.
خوشآمدیدکهدلمانعجیبهوایعطرکربالو
ساالرشهیدانکردهبود.کربال،عراقوخانطومان
ندارد؛هرجاکهخونمظلومیریختهشــدهباشد،
همانجابرایماکربالســت.حاالنوبتمامدعیان
حسینیاستکهپابرهنهوسرگشتهبهاستقبالتان
بیاییموزیرتابوتهایبهشتیتانرابگیریم،بلکهبه
آبرویشمادراینمحرم،حسین)ع(نامماراهمدر

لیستعاشقانشجادهد.
چهخالیستجایحاجقاســم!نهروزهایآزادی
خانطومانرادید،نهبرگشتشمارا.کسیکهقبل
ازشهادتیکیازدغدغههایشپیداشدنپیکرهای
پاکشمابودودرجملهایمکتوبکرد»خواهش
میکنمادامهموضوعخصوصاباقیماندهمفقودین
جنوبوخانطومانباجدیتدنبالشود،دستتان
رامیبوسم«.قطعاعاشــقانوپیروانشهیدقاسم
سلیمانیبهرسمادبوبهجایاودرمراسمتشییع
شماشرکتمیکنندتاباردیگربیعتمیلیونیخود
باشهداراآنهمدرمحرمحسینیبهتصویربکشند.
ماتاابدوامدارانشــماییهســتیمکهدلازخانه
وکاشانهبستیدتاکســیجرأتتعدیبهخاکو

ناموساینوطننکند.
مطمئنباشیدخانطومان،هنوزدربدرقهتاناشک
میریزد؛خانطومانیکهدرهمهاینســالهاکه
پیکرهایپاکتانرازیرخروارهــاخاکشپنهان
کردهبود،آبروییبرایخودگرفتهبود؛خانطومان

حاالکربالیشهدایایراناست.

وداع با یاران عاشورایی حاج قاسم 
مراسموداعوبدرقهپیکرمطهرشهدایخانطومانعصرامروزباحضورمردمتهراندرمیدانامامحسین)ع(برگزارمیشود

تحریم؛ اقدامی ازسر استیصال
نایبرئیسکمیسیونامنیتملیمجلس:ماتوانستهایمخودراازچنبرهفشارهایتحریمی

آزادکنیموادامهتالشهایآمریکادراینحوزه،نشاندهندهضعفآنهاست

اقداماخیرایراندرتزریــقگازهگزافلورایداورانیومبه

5۰۰دستگاهسانتریفیوژازنوعIR6،بازتابگستردهایگفتوگو
درمحافلسیاسی-رسانهایداشتونشاندادجمهوری
اسالمیازخطوطقرمزخودکوتاهنخواهدآمدوادامهسیاستتحریمی

واشنگتن،تأثیریدرعزمایرانبرایتحققمطالباتبحقخودندارد.
بهگزارشهمشهری،درشــرایطیکهدرروزهایاخیرمقامهایایرانی
بارهاتأکیدکردندآمادگیازسرگیریمذاکراترادرصورتحسننیت
طرفهایمقابلدارند،امــاتحریمهایجدیدآمریکانشــاندادکاخ
سفیدهمچنانقصددستبرداشتنازابزارهایناکارآمدتهدیدراندارد؛
رویکردیکهباپاســخقاطعایرانوکاهشتعهداتبرجامیمواجهشد.
برایناساسرئیسسازمانانرژیاتمیدیروزدرحاشیهنشستهیأت
دولت،گازدهیبهســانتریفیوژهارادرچارچوبقانوناقدامراهبردی
مجلسوپاســخیبهتحریمهایطرفمقابلدانست.محمداسالمیبا
بیاناینکهآمریکاییهامرتببهشکستسیاستفشارحداکثریاعتراف
میکنندوامیدیبهاینسیاســتندارند،افزود:بااینحالشاهدرفتار
دوگانهوچندگانهآمریکاهستیم؛آنها۲۰سالاستکهاتهامیواهیبه
کشورنسبتمیدهند.رژیمصهیونیستیوضدانقالب،ادعاهاییدرزمینه
مکانهاومدارکواهیدارندوسعیمیکنندازاینطریقفشارهارابر

ملتایرانتشدیدکنند.
ویادامهداد:ایراندرشرایطمتفاوتیازحقوقخودکاستهومحدودیت

ونظارتتشدیدشدهراپذیرفتهتاایناتهامهاوادعاهاکنارگذاشتهشود،
بهانههاسلبوتحریمهالغوشودواجازهدهندشرایطباالگویتوافقشده
تداومیابد،امامتأسفانهبهاینتعهداتعملنکردندوهرروزبهانهجدیدی

میآورندواتهامهارابهصورتتشدیدشده،تکرارمیکنند.
اســالمیدربارهجمعآوریدوربینهاینظارتیآژانسهمعنوانکرد:
دوربینهایجمعآوریشــده،دوربینهایبرجامیوفراپادمانیبودهو
برایتوافقنامهبرجامنصبشدهبود.وقتیطرفینبهبرجامپایبندنبودندو
بهتعهداتشانعملنکردند،دلیلینداردمابهتعهدهایخودادامهدهیم.
امروزهماعالممیکنیمتازمانیکهبهتعهدهایخودبازنگردندوموارد

ادعاییراکنارنگذارند،دوربینینصبنخواهدشد.

گواهی دیگر بر بی صداقتی آمریکا
نایبرئیسکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسنیزبااشارهبه
تحریمهایجدیدآمریکاعلیهکشورمانبههمشهریگفت:آمریکاییها
دائمابرطبلدشمنیباایرانمیکوبندوخصومتخودشانراازکانال
تحریمهادنبالمیکنند؛رویکردیکهبهوضوحباشکستمواجهشدهو

نتیجهایبرایآنهابههمراهنداشتهاست.
عباسمقتداییبابیاناینکهتهدیدهاینخنمــایآمریکاییهااثریبر
مسیرراهبردیایراننداشتهاست،افزود:نکتهتحریمهایجدیدآمریکا
اینجاستکهدربحبوحهزمانیاعمالمیشودکهآنهاادعامیکنندآماده

ازسرگیریمذاکراتوبازگشتبهبرجامهستند.اینکهواشنگتنهمچنان
بهحربهناکارآمدتحریمهامتوسلمیشود،دوبارهبههمگانثابتمیکند

آنهادرگفتههایخودصداقتندارند.
ویبابیاناینکهجمهوریاسالمیکارخودراانجاممیدهدوتحریمها
نمیتوانندخللــیدرارادهایرانبهوجودآورند،ادامــهداد:آمریکاییها
درمقطعیکهادعامیکردندتحریمهای»فلجکننده«،»هوشــمند«
و»همهجانبه«راعلیهجمهوریاســالمیاعمــالکردهاند،درعملبا
بزرگترینشکستتحریمیخودنیزمواجهشدند؛موضوعیکهخودشان

همآنراپذیرفتهوبهآناعترافکردهاند.

پایان عصر زورگویی آمریکا
رئیسکمیتهدیپلماســیاقتصادیمجلسعنوانکرد:چندینسالاز
اعمالتحریمهایهمهجانبهوحداکثریعلیهکشورمانمیگذرد،اما
اکنونشاهدیمکهجمهوریاسالمی،همنفتخودرامیفروشدوهم
میتواندپولآنرابهکشوربازگرداند؛موضوعیکهبهوضوحازشکست
سنگینراهبردهایتحریمیآمریکاحکایتدارد.مقتداییاظهارکرد:
درماههایاخیرشاهدبودیممشــارکتجمهوریاسالمیدرترتیبات
منطقهایشتابقابلمالحظهایداشتهوحضورکشورماندراتحادهاو
ائتالفهایمنطقهایباپیشرفتمحسوسیهمراهبودهاست؛اینموضوع
عالوهبراینکهنشاندهندهشکستفاحشرویکردهایخصمانهواشنگتن
نسبتبهتهراناست،حکایتازآنداردکهآمریکاییهادیگرمانندگذشته
نمیتوانندزورگوییکنند.ویافزود:فرارآمریکاازافغانستان،گدایینفت
ازکشورهایعربیوموضوعهاییازایندست،نشاندهندهآناستکه
آسیادیگرآنگونهکهدلخواهآمریکاییهاست،باآنانهمراهینخواهد
کردومنطقهراهنوینیرادرپیشگرفتهاســت.مقتداییبابیاناینکه

تحریمهایجدیدباهدفایجاددردســر
برایجمهوریاسالمیاعمالشدهاست،
گفت:ایــرانباقــوتتصمیمهایخود
رااجراییخواهدکــردوماراهبردهای
حقجویانهخودراپیشمیبریم.درست

اســتکهتحریمهازیانهای
قابلتوجهــیدرحــوزه
اقتصادیبههمراهداشت،
امانتیجهآن،آنچهآنها

میخواستند،نشد.

اعضایکابینهدرحاشیهجلسههیأتدولت
چهگفتند؟

دولت پاسخگو به افکار عمومی
اعضایهیأتدولتدرحاشــیهجلســهچهارشنبههیأت
دولتمواضعشــفافیدرارتباطبابرخیانتقاداتعمومی
ودردفاعازحقوقمردمداشــتند.وزیراقتصاد،وزیرورزش
وجوانان،وزیرارتباطات،سخنگویدولتورئیسسازمان
انــرژیاتمیچهرههایــیبودندکــهگفتوگوهایخبری
صریحیباخبرنگارانداشتند.تصمیماتمعیشتیدولتو
درصدرآنتعیینتکلیفافزایشحقوقکارگرانوکارمندان
بهویژهبازنشســتگانهمچنانجــزواصلیترینمحورهای
کاریدولتمردانرئیسیقراردارد.اخیراهیأتدولتبرای
تعیینتکلیفافزایشحقوقبازنشستگاناختیاراتخودرا
بهاحســانخاندوزیوزیراقتصاد،محمدهادیزاهدیوفا
سرپرستوزارتکارومســعودمیرکاظمیرئیسسازمان
برنامهوبودجهمحولکرد.خاندوزیدربارهبرگزاریجلسهبا
هیأتامنایسازمانبازنشستگیبرایتعیینافزایشحقوق
آنها،گفت:جلسهبرگزارشــدهاست،اماجزئیاتآنراآقای

زاهدیوفاکهوزیرمرتبطهستند،ارائهخواهدکرد.

بهگزارشهمشهری،عیســیزارعپور،وزیرارتباطاتعضو
دیگرکابینهنیزازمطالبهمهــماینروزهایمردمدرانتقاد
ازکاهششدیدسرعتاینترنتدفاعکردوآنرامرتبطبا
۲حادثهمخابراتییکیدرمشهدودیگریدرتهراندانست.
اوتصریحداشــت:مخابــراتبایدضرروزیانمشــترکان
خودشوایرانسلرابابتاینجریانبپردازدودراینارتباط
دستوراتالزمنیزبهآنهادادهشدهاست.زارعپوردرحاشیه
گفتوگوهایشودرپاســخبهطرحگالیههاازافتسرعت
اینترنت،علتاصلیایناتفاقراعقبماندگیزیرساختها
دردولتدوازدهمدانستوگفت:شرایطبهنحویپیشرفته
کهدربرخیشهرســتانهاحتیقادربهارائهخطوطجدید
تلفننیستیم.اوتصمیمدولتسابقدرثابتنگهداشتنبهای
اینترنتثابترابهقیمتتوقفدربهروزکردنزیرساختها
دانســتوگفت:بایدافزایشدرآمدها،خرجزیرساختها
میشد.بهگفتهزارعپور،حداقلطی5سالگذشتهدرحوزه
زیرســاختهایارتباطیومخابراتسرمایهگذاریصورت
نگرفتهاست.اوابرازامیدواریکردکهبهتدریجاینمشکل
حلشودتااینترنتباکیفیتمطلوبدراختیارمردمقرار

گیرد.
حضورزناندرورزشگاههادرســرخطخبرهاییکهفته
گذشته،وزیرورزشوجوانانرابهشــرحمفصلیدرپاسخ
بهســؤاالتخبرنگاراندرهمینارتباطواداشت.اودرباره
نامهفدراســیونبینالمللیفوتبالدربــارهحضورزناندر
ورزشــگاهها،گفت:مانامهراپیگیریکردیم.پیشنهادشده
والزامینبودهوهمانپیگیریهایقبلیاستوتاکنونهم
کهمامشکلینداشتهایم،مگرمشــکلیدرارتباطباحضور
خانمهادراستادیومهاداشتهایم؟اگریادتانباشد،خانمهادر
آخرینبازیایرانباعراقتشریفآوردندوبهبهترینشکل

حضورشانرقمخورد.
علیسالجقه،معاونرئیسجمهورورئیسسازمانحفاظت
محیطزیستنیزدرپاسخبهســؤاالتخبرنگارانمبنیبر
چراییآســیبواردکردنســیلمردادماهبهنقاطمختلف
کشوروپیشبینیهایضعیفدراینخصوص،تأکیدکرد:از
لحاظآماریقابلپیشبینیاست،ولیدرحداندک.شرایط
تغییراقلیمیوضعیتیراایجادکردهکهپیشبینیسازمان
هواشناسیودستگاههایدیگرخیلینمیتوانددقیقباشد.
مننمیخواهمبهآنمعنادفاعکنم،ولیازلحاظعلمیاین
پیشبینیخیلینمیتواندجاییداشــتهباشد.سالجقهدر
عینحالافزود:درشــرایطتغییراقلیمی،بایدمنتظراین
مواردباشیم.آنچهمهماستمدیریتکردناینموارداستو
اینکهآیاقابلمدیریتکردناستیانه.بارهاگفتیمکهکامال

قابلمدیریتکردناست.

از کربال تا خان طومان
قابدیگراینتصویرازسربیتنپیرمردی ادامه از 

»حبیبگونــه«درســال93درفضایصفحه اول
مجازیازشهدایخانطومانمنتشرشــد؛سریبامحاسن
سفیدوچشمانیآرامکهبزرگیوصالبتیکسرداروددمنشی
وحقارتدشمنشرابهتصویرمیکشید.شهیدعزیزماعبداهلل
اسکندریبازنشستهسپاهبودو3۰سالخدمتخودراسپری
کردهووظیفهاشرانیزدر8ســالدفاعمقدسبهشایستگی
گذراندهویکبارکربالیشــلمچهراپشتســرگذاشــتهو
علیالقاعدهمیبایستدرایندوران،بیدغدغهبهزندگیعادی
خویشمیپرداختامااوهمانگونهکهحبیببنمظاهر،پیرمرد
صحابیپیامبرنمیتوانســتمظلومیتامامخویشراببیندو
گوشهنشینیوزندگیباعافیترابرمیدانجنگومبارزهباکفار
شامیارجحبداندوسربرنیزهشدندرراهولیخدارابرحیات
ذلتبارترجیحداد،اینشــهیدعزیزهمزندگیدرایندنیای
فانیرابهحالخودرهاومبارزهباحرامیانشامیراانتخابکرد
تانشاندهدباگذشتنزدیکبه14۰۰سالازحادثهعاشورا،او
نیزمیتواندحبیببنمظاهرخانطومانسوریهباشدوباردیگر
حوادثعاشــورای61هجریرازندهوترجمانکند.همهاین
5سروبلندیکهقراراستامروزمردمتهرانباآنهاوداعکنندو
درشهرهایخودتشییعشوند،عالئمیازشهدایکربالدارندکه
زندگیشخصیآنهاگواهبراینمدعاستوتشییعآنهادرایام
عزایساالرشــهیدانپاداشمجاهدتهاییبــودهکهامروزبا
گذشت8ســالپسازشــهادتخویشازاربابشانحسین
بنعلی)ع(گرفتندواینچهخوشپاداشــیبراییکمجاهد

فیسبیلاهللاست.

 حکمرانی عالمانه 
در گرو شجاعت دولت

رئیسجمهوردرجلســهدیروزهیأتدولــت،حکمرانی
عالمانهومسئوالنهرادرگروشجاعتدولتدرتصمیمگیری
دانستواظهارکرد:نبایدمتأثرازبرخیحواشیوپیامدهای
کوچکاحتمالی،اززیربارمسئولیتتصمیمهایبزرگو
ضروریبرایکشورشــانهخالیکنیم.دولتتجلیاراده
مردماستوبایددرراســتایتأمینخیرعمومیومنافع

مردمگامبردارد.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری،سیدابراهیم
رئیسی،موفقیتدراجرایطرحهایبزرگیمانند»دارویار«
رادرگرواطالعرسانیجامعودقیقوروایتگریمسئوالنه
دانستوافزود:دراجرایچنینطرحهاییالزماستنسبت
بهگرههایذهنیوابهامهاییکهدرافکارعمومیبهوجود
میآید،حساسباشــیدوباســرعتودقتدراینزمینه

اطالعاتالزمرابهمردمبدهید.
ویهمچنینباتأکیــدبراهمیتروایتگــریواقدامهای
تبیینــیازســویدســتگاههایاجرایی،ادامــهداد:اگر
دســتگاههایمجری،خودروایــتدرســتوبهنگاماز
اقداماتشانراارائهنکنند،دیگرانایناقدامهارابهشکلی
روایتمیکنندکهنتایجاقدامهایمهمدولتزیرســؤال
میرودوبعضانقاطقوتدرافکارعمومی،نقطهضعفجلوه

دادهمیشود.
رئیسجمهوربرخیکارهایانجامشــدهدرایندولترااز
آرزوهایدیرینهکشوربرشمردوگفت:ازبینبردنزمینهرانت
وقاچاقداروبااجرایطرحدارویار،ساماندهیصدورمجوزهاو
اجرایبخشهایاصلیسامانهجامعتجارت،ازجملهمواردی
استکهبایدبهخوبیبرایافکارعمومیتبیینشودتابزرگی

کاریکهانجامشدهازنظرهاپنهاننماند.

   مذاکره کننده ارشد ایران به وین رفت
سخنگویوزارتامورخارجهازعزیمتهیأتمذاکرهکننده
کشورمانبهوینباهدفادامهمذاکراتبرایرفعتحریمهای
ظالمانهعلیهملتایرانخبرداد.بهگفتهناصرکنعانی،دراین
دورازگفتوگوهاکهبهروالقبلباهماهنگکنندگیاتحادیه
اروپابرگزارخواهدشــد،دربارهایدههایمطرحشدهازسوی
طرفها،ازجملهایدههایارائهشدهازسویجمهوریاسالمی
ایرانکههفتهجاریبهطرفمقابلارائهشد،بحثوتبادلنظر
خواهدشــد.نمایندهاتحادیهاروپادرمذاکراتاحیایتوافق
هستهاینیزدرپیامیخبردادکهبرایازسرگیریاینمذاکرات
میانایرانوقدرتهایجهانیراهیوینشدهاست.انریکهمورا
دراینبارهدرصفحهتوییترشنوشت:»درراهوینبرایمذاکره
دربارهاجراییشــدنکاملبرجامبرمبنایمتنارائهشــده
هماهنگکنندهمذاکرات]جوزپبورل[در۲۰ژوئیههستم.«

    قدردانی نمایندگان مجلس از سربازان گمنام 
امام زمان )عج( 

درجلســهعلنیدیروزمجلس،بیانیه۲۰۲نفرازنمایندگان
درقدردانیازاقدامهایســربازانگمنامامامزمان)عج(درپی
خنثیسازیتوطئهدشمنانقرائتشد.بهگزارشخانهملت،
دراینبیانیهآمدهبود:مانمایندگانمجلسشــورایاسالمی
ضمنتقدیروتشــکرازاقدامهایاخیرســربازانگمنامامام
زمان)عج(دروزارتاطالعاتوبهویژهدرپیشگیریاقدامهای
عملیاتیودســتگیریجاسوسانسرویسموســاد،ازهمه
مجاهدانعرصهایثاروشــهادتمیخواهیمبهشیطنتهای
استکبارپاسخکوبندهودرخوربدهند.دراینبیانیههمچنین
بهایادیاســتکباروبهویژهرژیمکودککشصهیونیستیو
دستنشاندگانآندرگروهکتجزیهطلبکوملههشدارداده
شدهاستکهاقدامهایمغرضانهآنانبدونپاسخنخواهدماند.

همچنیندرجلســهعلنیدیروزبیانیــهقدردانی۲۷3نفراز
نمایندگانازعملکرددیوانمحاسباتکشورقرائتشد.

 تبادل اسدی فعال 
در دستورکار نیست

سخنگویقوهقضاییهدرنشستخبریدیروزخودبا
بیاناینکهبحثتبادلاسداهللاسدیفعالدردستور
کارنیست،گفت:اسدیازمأموراندیپلماتایرانو
براساسمقررات،واجدمصونیتسیاسیبودهاست.
ویدرآلمان1۰1روزبازداشتغیرقانونیبودهاست.
بهگزارشمیزان،مســعودستایشیبااشارهبهاینکه
پسازانتقالاسدیبهبلژیک،ویبه۲۰سالحبس
محکومشــد،گفت:الیحهمعاهدهانتقالمحکومان

بینایرانوبلژیکرابهفالنیکمیگیریم.
ویدربارهفردســوئدیتازهدســتگیرشــدهنیز
توضیحاتیارائهکردوافزود:فردســوئدیکهاخیرا
دستگیرشده،باعناصرجاســوسدرارتباطبودهو
مأموریتداشتهاســتکهازوضعیتیکجاسوس

دیگردرایرانکسباطالعکند.
ستایشــیادامهداد:نظامقضاییجمهوریاسالمی
ایرانباجاسوســانومرتبطانآنهــابرخوردقاطع،
بازدارندهوپشــیمانکنندهخواهدداشــت.دولت
سوئددســتازاعمالخالفکارانهوتعدیبهحقوق
وحاکمیتملیکشورماازطریقاعزامجاسوسها

بردارد.
ســخنگویدســتگاهقضادربارهپروندهیکفعال
رسانهاینیزعنوانکرد:اشــتریبایدبداندکههمه
ماملزمبهاجرایقانونهســتیم،نمیشودقسمتی
ازقانونراکهبهنفعماســتبپذیریموقسمتدیگر
رانپذیریم.متأسفیمکهمیبینیمفردیازاصحاب
رسانهفعلیاترکفعلیداردکهقابلمجازاتاست.

خبر

خبر

قضایی

دولت

میدان امام حسین)ع(؛ میزبان مراسم وداع با شهدای خان طومان 
مراسم وداع و بدرقه پیکر شهدای خان طومان عصر امروز )پنجشنبه ساعت۱۸( با حضور مردم تهران 
در میدان امام حسین)ع( برگزار می شود. پیش از این روابط عمومی سپاه پاسداران با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرده بود که در راستای پیگیری دستور سردار سرافراز سپاه اسالم، شهید حاج قاسم سلیمانی 
مبنی بر پیگیری ویژه مفقودین محور خان طومان، با عنایات الهی و تالش های مستمر و شبانه روزی 
گروه تفحص، هویت پیکر مطهر 5 شهید مدافع حرم از استان های مازندران، البرز و فارس با نام های 
سردار شهید »عبداهلل اسکندری«، سردار شــهید »رحیم کابلی«، شهید واالمقام »مصطفی تاش 
موسی«، شهید واالمقام »محمدامین کریمیان« و شهید واالمقام »عباس آسمیه«، از طریق تطبیق 
نمونه DNA در مرکز ژنتیک سپاه شناسایی و تأیید شد و پیکرهای مطهر این شهدای واالمقام به 
میهن اسالمی بازگشت. در روزهای اخیر مراسم تشییع پیکر پاک شهدای خان طومان در شهرهای 
مشهد، گرگان و بابل، با حضور پرشور مردم شهیدپرور کشورمان برگزار شد. براساس برنامه اعالم 
شده، قرار است پس از برگزاری مراسم بدرقه پیکر شهدا با حضور پرشور و عاشورایی مردم قدرشناس 
و شهیدپرور تهران در میدان میدان امام حسین)ع(، آیین وداع با پیکر مطهر شهدای استان مازندران 
)شهیدان محمدامین کریمیان و مصطفی تاش موسی( جمعه ۱۴مردادماه، ساعت۲۲ در شهر ساری 
)بوستان والیت( برگزار شود. همچنین مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید استان 
فارس )سردار شهید عبداهلل اسکندری( دوشنبه، ۱۷مرداد ماه همزمان با عاشورای حسینی در آستان 
مقدس حضرت احمد بن موسی)ع( در شیراز برگزار خواهد شد. مراسم وداع با پیکر شهدای مدافع 
حرم در تهران با سخنرانی سردار حسین سالمی، فرمانده سپاه پاسداران برگزار می شود. محمدرضا 
طاهری و حسین طاهری نیز در این مراسم به مرثیه و نوحه خوانی می پردازند. اجرای گروه سرود 

»ابناءالحسن« و مراسم دمام زنی هم از بخش های دیگر این مراسم است.

مکث

رهایی از چنبره تحریم ها
عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت  ملی و سیاست  خارجی مجلس با بیان اینکه با وجود تحریم ها فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای کشورمان با پیشرفت های علمی و فنی درخشانی همراه بوده  اســت، اظهارکرد: گازدهی به نسل جدید سانتریفیوژهای 
کشورمان که با اطالع آژانس انجام و در آن از دستگاه های جدید و دانش بومی اســتفاه شد، نشان می دهد ما مسیر خود را با قدرت 
درون زا، با قدرت ادامه می دهیم. مقتدایی با تأکید بر اینکه توسعه علمی و فنی درون زا افق جدیدی پیش روی کشور گشوده  است، 
افزود: موفقیت های به دست آمده، به ویژه در حوزه هوافضا، پزشکی و سالمت و تکنولوژی های جدید، نشان دهنده چشم انداز نوینی 
است که پیش روی توسعه و تعالی ایران ترسیم شده  است. وی اضافه  کرد: آنچه اکنون مشهود است، اینکه ما توانسته ایم خود را از 
چنبره فشارهای تحریمی آزاد کنیم و ادامه تالش های آمریکا در این حوزه، از سر ناچاری و استیصال و البته نشان دهنده ضعف آنهاست.

مکث
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 امروز ششم محرم است؛ ماه خون بر 

شمشــیر؛ ماه عزای حســین)ع(. گزارش
پرچم های سیاه برافراشته شده اند و 
مردم رخت عزا به تن کرده اند و فریاد یا حسین)ع( بلند 
است. شــامگاهان مراسم عزا و ســوگ برپا می شود و 
سوگواران همراه با نواهای» حسینم وای، حسینم وای« 
سینه زنی می کنند. روزها می گذرند و به نهم و دهم محرم 
نزدیک می شویم؛ روزهایی که از یک سو شهادت امام 
حسین)ع( و علمدار کربال و... قلب ها را اندوهگین می کند 
و از سوی دیگر اســارت حضرت زینب)س( و طفالن 
خردســال، داغ بر دل می نشــاند. از فردا حال و هوای 
پایتخت نسبت به چند روز گذشته با اجرای برنامه های 

ویژه تغییر می کند و شهر در سوگ و ماتم فرو می رود.

ســوگواری شــیرخوارگان بــرای حضرت 
علی اصغر)ع(

فردا نخســتین جمعه ماه محرم متعلــق به طفل 
شهید کربال علی اصغر)ع( است؛ به همین مناسبت 
هرسال همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی برگزار 
می شود و مادران در کنار فرزندان خردسالشان با نوای 
دلسوز رباب همراه می شــوند و الالیی علی اصغر)ع( 
را فریاد می زنند. امســال هم اجتماع بزرگ مادران و 
شیرخوارگان با رعایت پروتکل های بهداشتی )استفاده 
از ماسک( در شبســتان مصالی امام خمینی)ره( از 
ساعت 8تا 9:30برگزار می شود. حجت االسالم مسعود 

عالی، ســخنران و حاج میثم مطیعی مداح مراسم 
هستند. درهای مصلی از ســاعت ۶:30 باز می شود 
و مردم می توانند برای عبور و مــرور از ورودی های  
شماره ۱8 و ۱9 در بزرگراه رسالت، ورودی های شماره 
۷، ۱3و ۱۵ در خیابان شهید قنبرزاده و ورودی های 
شماره یک و 3 در خیابان شــهید بهشتی استفاده 
کنند. همچنین پارکینگ عمومی شهیدبهشــتی 
نبش خیابان پاکســتان، پارکینگ های شماره ۱9 و 
۲0 در بزرگراه رســالت، پارکینگ های شــماره ۷ و 
8 در خیابان شــهید قنبرزاده و پارکینگ چهل سرا 
برای مراجعه کنندگان پیش بینی شــده است. عالوه 
بر مصالی امام خمینی )ره( همایش شــیرخوارگان 
حسینی در مساجد، حســینیه ها و تکایای مناطق 

۲۲گانه هم برگزار می شود.

پل طبیعت قرمز می شود
تغییر رنگ پل طبیعت یکی از ابــزار ابراز همدردی 
با حوادث تلخ وشــیرین اســت. در حادثه متروپل 
آبادان به رنگ سیاه درآمد و قرار است روز تاسوعا و 
عاشورای حسینی هم قرمز شود. همچنین در بوستان 
آب وآتش و پل طبیعت از ســاعت ۱8مراسم سنج و 

دمام زنی با حضور عزاداران برگزار می شود.

چهارپایه  خوانی در ایستگاه های منتخب مترو
چهارپایه خوانی یکی از سنت های قدیمی ایام محرم 

است. در روزگارانی که خبری از بلندگو و میکروفن 
نبود مداحان روی چهارپایه های کوچک می رفتند 
و نوحه می خواندند. این سنت سال هاست روزهای 
تاسوعا و عاشورا در بازار تهران اجرا می شود، اما امسال 
شهرداری تهران در راســتای احیای این سنت در 
ایستگاه های امام حسین)ع( و میدان ولیعصر برنامه 
چهارپایه خوانی اجرا می کند. مداحان نوجوان تا روز 
تاسوعای حسینی در این دو نقطه چهارپایه خوانی 

می کنند.

سوگواری در قطعه 40بهشت زهرا)س(
ویژه برنامه روز تاسوعا و عاشورای حسینی به همت 
ســازمان بهشــت زهرا)س( در میدانگاهی قطعه 
40برگزار می شود. حجت االسالم علیرضا پناهیان، 
سخنران مراسم است و سوگواران پس از سینه زنی 
نماز ظهر عاشورا را در این میدانگاهی اقامه می کنند.

اجتماع در میدان آیینی
ســازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، امسال 
میدان آیینی امام حسین)ع( را مرکز تجمعات بزرگ 
قرار داده است. فردا تجمع شیرخوارگان حسینی در 
این میدان برگزار می شــود. تجمع آذری های مقیم 
تهران، افغانســتانی های مقیم تهران و تجمع زنان 
عاشورایی و عزاداران روز تاسوعا و عاشورا هم در این 
میدان خواهد بود که در نهایــت برنامه ها با برپایی 

مراسم شام غریبان شهدای کربال به پایان می رسد.

خیمه سوزان در دارالمؤمنین
شــهرداری منطقه ۱4)دارالمؤمنین( به مناسبت 
تاسوعا و عاشــورا برنامه نغمه های عاشورایی ویژه 
نوجوانان و نوگالن حسینی، مراســم سوگ و نماز 
ظهر عاشورا، خیمه سوزان و... را در محله ها و مساجد 

شاخص برگزار می کند.

خدمت رسانی حمل ونقل عمومی به عزاداران
مســئوالن شــرکت اتوبوســرانی و متــرو بــرای 
خدمت رسانی به عزاداران در ایام تاسوعا و عاشورا اعالم 
آمادگی کرده اند؛ بنابراین در ایامی که به دلیل حضور 
دسته های عزاداری در معابر عمومی تردد وسایل نقلیه 
به کندی انجام می شود، سوگواران می توانند از وسایل 
حمل ونقل عمومی استفاده کنند. همچنین شرکت 
بهره برداری مترو اعالم کرده است که فردا برای رفاه 
شــرکت کنندگان در مراسم شیرخوارگان حسینی 
ســرویس دهی در تمامی خطوط مترو )یک، ۲، 3، 
4، ۵، ۶و۷( از ساعت ۶صبح شروع می شود؛ بنابراین 
سرفاصله حرکت قطارها از ساعت ۶تا ۱0:30در خط 
یک از ۷به ۵دقیقه و در خــط 3هم از ۱0به ۶دقیقه 
کاهش می یابد.همچنین سرویس دهی تا پایان روز 
دوشــنبه ۱۷ مردادماه، در خطوط یک، ۲،3،4،۶ و ۷ 

متروی تهران تا ساعات ۲4 افزایش یافت.

شهر یکپارچه رخت عزا به تن کرد
پایتخت از فردا با اجرای برنامه های ویژه آماده برپایی مراسم تاسوعا و عاشورا می شود

بخش عمده بارندگی های مرداد ماه شهر تهران به دلیل الیروبی نهر ها و ساخت کانال های انتقال آب از شهر خارج شد تا به چرخه استفاده دوباره وارد شود

مهارسیلدرکانالهایمهندسیساز
بارندگی های مردادماه خسارت زیادی به چند شهر  

اســتان تهران و دیگر مناطق کشور زد و باعث شد گزارش۲
بسیاری از هموطنان جان خود را از دست بدهند و 
خانه هایی ویران شود. شهر تهران برای چند روز در معرض بارندگی 
قرار داشــت و حجم زیادی از آب باران از دامنه های البرز به سمت 
بافت مسکونی شهر سرازیر شد. به گزارش همشهری، بخش بزرگی 
از این آب  به دلیل الیروبی و بازسازی دائم نهر ها و ایجاد کانال های 
بزرگ از شهر خارج شــد و در نقاطی مانند تجریش که در معرض 
خطر تصور می شدند ، آبگرفتگی و سیل رخ نداد. امروز نیز شهرداری 
تهران در نشستی با موضوع برنامه ریزی جهت مقابله با سیالب های 
احتمالی پیش رو، با حضور شهردار تهران، روش های پیشگیری از 
وقوع مجدد سیل را بررسی خواهد کرد. از سویی انتشار یک فیلم 
کوتاه از هجوم ســیالب به کانال میانی بزرگراه شهیدباکری نشان 
می داد ســرعت ســیل در برخورد با دیواره های کوتاه درون کانال 
کاهش پیدا می کند و از شدت جریان آب ذره ذره کاسته می شود؛ در 
حالی که خودرو ها در دو طرف کانال با سرعت عادی در حال حرکت 
هستند. اتفاقی که کاربران فضای مجازی با محتوای تحسین دانش 
مهندسان عمران داخلی از آن یاد کرده بودند. از سوی دیگر، از آ نجا 
که انتشار فیلم همزمان با خسارات سیل در امامزاده داوود بود، برخی 
شبهه ها نیز مطرح شد مانند اینکه فیلم در ایران ضبط نشده است. 

شرکت خاکریزآب که مجری پروژه های ساخت کانال در تهران است 
اعالم کرد: »این فیلم مربوط به بارندگی های ســال۱398 است و 
کانال »ِوسک« در امتداد بزرگراه باکری را نشان می دهد که برای 
هدایت ایمن آب های سطحی به سمت رودخانه کن ساخته شده 

است.« 
تصاویری که با فاصله یک روز بعد از بارندگی شدید در تهران گرفته 
شد نشان می دهد در نقاطی که کانال های آب دارای نوعی پستی و 
بلندی بودند یا دیواره و موانعی برای مهار سرعت آب داشتند، سیل 
رخ نداده است. بخشی از کانال های آب در مسیل فرحزاد، رودخانه 
نهج البالغه و مســیل ولنجک به این شکل است؛ کانال هایی که به 
شکل های مختلف در دیگر نقاط تهران به ویژه محدوده غربی در حال 
ساخت هستند تا شبکه جمع آوری و هدایت آب های سطحی تکمیل 

شود. این میزان آب در نهایت بازچرخانی شده تا برای آبیاری فضای 
سبز و مزارع کشاورزی جنوب شهر تهران مورد استفاده قرار گیرد.

در همین ارتباط مدیرعامل شــرکت خاکریزآب اما با بیان اینکه 
پیش بینی اولیه ما برای ساخت شبکه آب های سطحی شهر تهران 
در ســال جاری ۱300میلیارد تومان اعتبار بــود، گفت: »به دلیل 
محدودیت منابع مالی امســال تنها 300میلیارد تومان اعتبار به 
خاکریزآب تخصیص داده شده که با این بودجه تنها می توان حدود 

3کیلومتر شبکه آب های سطحی را توسعه داد.«
ســید عبدالمهدی حســینی با اشــاره به ماموریت های شرکت 
خاکریزآب افزود: »ماموریت های این شرکت شامل 3بخش تکمیل و 
توسعه، احیا و ساماندهی روددره ها و درنهایت نگهداشت می شود.«

او گفت: »البته طبیعتا این روال جوابگوی اجرای برنامه توســعه 
سوم شهر تهران نخواهد بود. به همین دلیل تامین منابع مالی مورد 
نیاز را از راه های دیگری مانند جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی دنبال می کنیم تا در کنار اعتباراتی که شهرداری 
تهران تخصیص می دهد بتوانیم طبق برنامه ۱0ساله مابقی شبکه 

جمع آوری آب های سطحی را نیز تکمیل کنیم.«
  به گزارش همشهری،  از ۵ تا 8مردادماه حدود ۲3میلی متر بارش 
در ســطح اســتان تهران رخ  داد که به دلیل وقــوع در فصل گرم 

غیرمنتظره بود.

 شبکه آب های سطحی پایتخت 
در طرح جامع شهر تهران
  ۷00 کیلومتر کانال  نیاز دارد.

 ۵۳۶ کیلومتر طول کانال های ساخته شده است.
 ۱۶4 کیلومتر کانال طبق برنامه ۱0ساله باید ساخته شود.
 2۶کیلومتر شبکه برای امســال در دست اقدام و 

اجراست.

مکث

 آغاز مناسب سازی  معابر منتهی
 به منازل مسکونی معلوالن 

همزمان با اجرای پروژه های پایلوت مناسب ســازی  مناطق 
۲۲گانه شــهر تهران در ســال۱40۱، مناسب سازی  معابر 
منتهی به منــازل معلوالن و جانبازان آغاز شــد. به گزارش 
همشهری، معاون شهرســازی و معماری شهرداری تهران 
در این باره گفت: »براســاس برنامه جامع مناسب ســازی ، 
هر ســال باید تعداد مشــخصی از معابر و فضاهای عمومی 
شهر، ســاختمان های عمومی شــهرداری و بوستان های 
شهری به منظور تسهیل تردد شــهروندان، علی الخصوص 
افــراد دارای معلولیت و جانبازان معزز در ســطح شــهر، 
بهسازی شوند. تأکید این برنامه بر مناسب سازی  عرصه های 
عمومی و پیاده روهاســت. مســئله اینجاست که درصورت 
عدم دســترس پذیری معابــر منتهی به منــازل معلوالن و 
جانبازان، آنها امکان حضور در ســطح شهر و بهره برداری از 
عرصه های عمومی را نخواهند داشت.« حمیدرضا صارمی 
اضافه کرد: »با توجه به این مهم، ضرورت دارد که بهسازی 
ورودی و معابر منتهی به محل سکونت جانبازان و افراد دارای 
معلولیت در اولویت اجرا قرار گیرد؛ بنابراین همزمان با ابالغ 
لیســت معابر پایلوت برای مناسب سازی  به تفکیک نواحی 
۱۲3گانه شهرداری تهران )شامل ۲۵۶معبر( لیست آدرس 
منازل افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی در هر منطقه 
به شهرداری مربوطه ارسال شد. در ضمن تأکید کردیم که 
با نظر کمیته مناسب ســازی  منطقه، ۲مورد از معابر دارای 
اولویــت و منتهی به آدرس های مذکــور را انتخاب کنند تا 
عملیات مناسب سازی  برای آنها صورت گیرد؛ بدین ترتیب 
در مجموع در فاز نخست این برنامه، 44معبر مشرف به منازل 

این عزیزان دسترس پذیر خواهد شد.« 

باران، رکورد تماس ها با سامانه 
۱۳۷پالس را شکست

بارش های اخیر شهر تهران سبب افزایش تماس شهروندان با 
سامانه ۱3۷پالس شد و رکورد جدیدی به ثبت رسید.

به گزارش همشــهری، در پی بارش باران های سیل آسا مرکز 
سامانه مدیریت شــهری و نظارت همگانی )۱3۷+( در حالت 
آماده باش قرار گرفت تا پاسخگوی تماس شهروندان درخصوص 
آبگرفتگی معابر باشــد. به گفته رئیس مرکز ســامانه مدیریت 
شــهری و نظارت همگانی ۱3۷پالس، طی روزهای پنجشنبه 
۶مردادماه تا روز دوشــنبه ۱0مرداد بیش از ۵3هزار تماس با 
سامانه ۱3۷پالس گرفته شد که این آمار، باالترین میزان تماس 
شهروندان با سامانه ۱3۷پالس در ســال های اخیر بوده است. 
رضا ناصری سرای با بیان اینکه بیشترین تعداد تماس  با بیش 
از ۱3هزار و 300تماس مربوط به روز شــنبه 8مردادماه بوده، 
تأکید کرد که بیش از 80درصد تماس های شهروندان منجر به 

پاسخگویی و ثبت درخواست شده است. 
او همچنین گفت: »مهم ترین پیام های درخواستی شهروندان 
در این بازه زمانی مربوط به الیروبی جوی در مناطق 4، ۱4 و ۱8، 
نظافت معابر و کوچه ها در مناطق 4، ۵ و ۱۲، آبگرفتگی جوی 
و ورود آب به ســاختمان در مناطق3، 4 و ۶، جمع آوری زباله و 
ضایعات در مناطق 4، ۵ و ۱۵، رفع خطر درختان خشک شده در 
مناطق 4، ۱۵و یک و آبگرفتگی معابر در مناطق یک، 3، 4، ۵، 
۱۱ و ۱۲ بود. همچنین با توجه به آماده باش اکیپ های اجرایی 
نواحی و نیروهای ستادی سامانه، تماس های دریافتی از سوی 
کارشناسان ســامانه ۱3۷پالس در کمترین زمان به مسئوالن 
اجرایی منعکس شــد.« به گفته ناصری با وجــود حجم باالی 
تماس ها و طوالنی بودن صف  انتظار شهروندان جهت برقراری 
ارتباط با کارشناسان پاسخگو، زمان انتظار شهروندان برای ثبت 

درخواست کمتر از ۱0دقیقه بود.

 برگزاری مراسم ملی و مذهبی 
در میدان آزادی

شهردار منطقه9 به همراه مدیران شهری در بازدید از مجموعه 
برج و میدان آزادی بر اســتفاده از ظرفیت هــای بی نظیر این 
مجموعه به منظور برگزاری برنامه هــای ملی و مذهبی فاخر 

تاکید کرد. 
به گزارش همشهری سید محمدرحیم مرتضوی ،شهردار منطقه 
دراین دیدار با اشاره به لزوم هم افزایی میان مدیریت شهری و 
مجموعه برج آزادی گفت: مجموعه برج و میدان آزادی عالوه 
بر جذابیت های گردشگری و معماری، ظرفیت بی نظیری برای 
برگزاری جشن ها و برنامه های ملی و  مذهبی فراهم آورده است 
که استفاده مطلوب از این ظرفیت نیازمند هماهنگی و هم افزایی 

مدیریتی و اجرایی است.
او میدان آزادی را بزرگ ترین میدانگاه شهری دانست و گفت: 
توسعه ظرفیت های گردشگری و میزبانی برنامه های ملی مانند 
یوم اهلل ۲۲ بهمن، با تفاهم و هم افزایی میان مدیریت شهری و 

مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ممکن می شود.
 همچنین در این دیدار فرزاد هوشیار پارسیان، رئیس مجموعه 
برج آزادی ضمن استقبال از هماهنگی میان مجموعه مدیریت 
شهری و بنیاد رودکی گفت: استفاده مطلوب و شناساندن این 

ظرفیت مهم ملی نیاز به همراهی و هم افزایی مدیریتی دارد.

 مهدی اقراریان
 عضو شورای شهر تهران

 اســامی ســاختمان های ناایمــن 
حــال  در  شــهرداری  توســط 
به روزرســانی اســت و شــهرداری 
اطالع رسانی عمومی به شهروندان 
را انجــام می دهــد. از طــرف دیگــر، 
دادســتانی نیــز درخصــوص نحــوه 
فعالیــت ایــن ســاختمان ها اقــدام 
حــوزه  در  تخلفــات  می کنــد. 
ساخت وساز متنوع و متکثر است. 
تعداد این تخلفات در برخی مناطق 
قابــل توجــه اســت، امــا در مــواردی 
شاهد این هستیم که تخلفات از 5 
تا 10متر در اضافه بناست و تخلفات 

جزئی محسوب می شود.

 نرگس معدنی پور
 عضو شورای شهر تهران

اماکــن  و  نامگــذاری  کمیســیون   
عمومی شهر تهران برای چهاردهمین 
بــار در دوره ششــم مدیریــت شــهری 
تشــکیل جلســه داد. در ایــن جلســه 
مدارک ارائه شــده به منظــور تغییر نام 
1۲معبر شــهری مورد تحلیل و بررســی 
قــرار گرفــت کــه نهایتــا 10پیشــنهاد 
تغییــر نــام بــه تصویــب کمیســیون 
نامگــذاری و اماکــن عمومــی رســید. 
البتــه نامگذاری هــای صــورت گرفتــه 
با بهره گیــری از نــام شــهدای واالمقام 

صورت گرفته است.

هم افزایی برای حل مشکالت 
متروی کالنشهرها

جلسه اعضای هیأت رئیســه و همچنین مجمع 
عمومی اتحادیه شــرکت های قطار شهری کشور 
به میزبانی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه 
)مترو( برگزار شد که تدوین فهرست بهای خاص 
خدمات خطوط قطارهای شهری و تامین منابع 
مالی مطمئن برای پیشبرد پروژه های توسعه ای 
متروی کالنشــهرها، عمده مباحث مطرح شده 
در این نشســت بود. به گزارش همشهری، جلسه 
مجمع عمومی اتحادیه شرکت های قطار شهری 
کشور با سخنان مسعود درستی، مدیرعامل شرکت 
متروی تهران و ریاست هیأت مدیره این اتحادیه 
آغاز شد. اســتفاده از ظرفیت های ســازمان ها و 
شرکت های قطار شهری کالنشــهرها به منظور 
هم افزایــی توانمندی ها برای حل مشــکالت و 
موضوعات مشــترک، نکته اصلــی صحبت های 
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مذکور بود. همچنین 
درستی خواستار حضور پررنگ مدیران ذیربط سایر 
نهادهای تأثیرگذار دولتی در جلسات اتحادیه شد 
تا روند طرح درخواست ها و رسیدگی به مشکالت و 
مسائل موجود، سرعت بیشتری پیدا کند. در ادامه 
این جلســه، بحث هایی همچون تدوین فهرست 
بهای خاص خدمات خطوط قطارهای شــهری، 
تخصیص صددرصدی اعتبارات ســاالنه، جذب 
ســرمایه گذار بخش خصوصی و تسهیل شرایط 
استفاده از اوراق مشارکت، مطرح شد و حاضران 

به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند.

نقل قول خبر

نظارت

در شهر

 خبر

شهرسازی

با توجه به فرارسیدن ایام ماه محرم، ظهر دیروز از 
سازه حجمی عصرعاشورا اثر محمود فرشچیان 
که توســط علی حیدری هنرمند شــیرازی 
ساخته شده اســت، رونمایی شد. این سازه تا 
پایان ماه صفر در میدان حضرت ولیعصر)عج( 
مستقر است و پس از آن به یکی از ایستگاه های 
مترو منتقل خواهد شد و به صورت دائم در آن 
محل مستقر خواهد بود. به گزارش همشهری، 
دلیل انتخاب این نقطه برای استقرار و نمایش 
سازه حجمی عاشــورا تردد ده ها هزار نفری 
شهروندان و عزاداران حسینی)ع( از میدان و 
ایســتگاه متروي حضرت ولیعصر)عج( است. 

سیدمحمد نقیب، سرپرست معاونت  فرهنگی 
و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری 
تهران و حومه در حاشیه این مراسم با اشاره به 
این موضوع که ســاخت سازه حجمی عاشورا 
در راســتای هویت بخشــی به ایستگاه های 
مترو به ویژه ایســتگاه متروی میدان حضرت 
ولیعصر)عج( انجام شده است، گفت: »با توجه 
به فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، 
تصمیم بر این گرفته شد که عابران و همچنین 
مردم در فضای مجازی، این ســازه حجمی را 
مشاهده کنند. ما نسبت به گرامیداشت شعائر 

عاشورایی وظیفه مند هستیم. «

ایوان انتظار میزبان اثر حجمی عصر عاشورا

مشخصات سازه حجمی 
عصرعاشورا 

نام اثر: عصرعاشورای استاد فرشچیان 
سازنده اثر: علی حیدری

جنس اثر: فایبرگالس
 طول اثر: حدود 6متر

عرض اثر: حدود 4.5متر 
ارتفــاع اثــر: حــدود یک متــر و 80 

سانتيمتر
محــل اســتقرار اثــر: ایــوان انتظــار 
میدان حضرت ولیعصر)عج( مقابل 

ورودی ایستگاه مترو

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران 
از امضای تفاهمنامه تولید ۹هزار واحد 
مســکونی در راســتای اجرای مصوبات 
قرارگاه تأمین مســکن در پایتخت خبر 
داد و گفــت: »بــا امضــای تفاهمنامــه 
ســاخت ایــن تعــداد مســکن، تاکنــون 
مقدمات ساخت 50هزار واحد مسکونی 
در تهــران فراهم شــده اســت.« مهدی 
هدایــت عنــوان کــرد: »تدویــن برنامه 
تأمیــن مســکن و راه انــدازی قــرارگاه 
جهادی برای رفع موانع و تســهیل امور 
برای سرمایه گذاران و ســازندگان حوزه 
مســکن، زمینــه مناســبی را بــرای عبور 
از رکــود ساخت وســاز و نیــل بــه رونــق 
تأمیــن مســکن در شــهر تهــران فراهم 

کرده است.« 

شــهردار منطقــه15 از تملــک 4ملــک 
مهــم در بازگشــایی کنــدروی پــروژه 
بزرگراه شهید نجفی رســتگار خبر داد. 
ســیدمهدی صبــاغ گفــت: »4ملــک 
بــه مجمــوع مســاحت 450مترمربــع 
عرصه در پروژه کندروی بزرگراه شــهید 
محلــه  محــدوده  در  نجفی رســتگار 
مشــیریه تملــک شــد.« او با اشــاره به 
اینکه در این پروژه تا پایان ســال1400، 
34معــارض باقــی مانــده بــود، یــادآور 
شــد:  »با تملک ایــن 4ملــک 1۲درصد 
پیشــرفت فیزیکــی بــه نســبت امالک 
30معــارض  و  داشــتیم  باقیمانــده 
باقیمانــده در مرحلــه اخــذ کمیســیون 
ماده۹ یا در برنامه انجام تملک است.« 
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نمایندگان مجلــس از هفته آینده 

رسیدگی به شور دوم طرح بانکداری بانک
ناظر بر مسئولیت، اهداف، ساختار و 
وظایف این نهاد سیاستگذار و ناظر بازار پول و ارز را 
آغاز می کنند. همزمان بازوی تحقیقاتی مجلس در 
یک گزارش پژوهشی به کالبدشکافی 5تغییر مهم 
پرداخته و مزایا و معایب آن را با وکالی مردم در میان 
گذاشته اســت. علی صالح آبادی، رئیس کل بانک 
مرکزی از روند بررســی طرح مجلس راضی است و 
می گوید: با تصویب طرح قانون بانک مرکزی اصالح 
خوبی در رابطه بانک مرکزی و بانک ها و بانک مرکزی 
با دولت رخ خواهد داد، اما برای اصالح رابطه بانک ها 
و مشــتریان، باید طرح قانون بانکــداری که بعد از 
تصویب طــرح قانون بانک مرکزی در دســتور کار 

مجلس قرار می گیرد، به تصویب برسد.
مرکز پژوهش های مجلس می گوید مقایســه بین 
2متن شــور اول و دوم طرح مجلس نشان می دهد 
تغییراتی در ارکان بانک مرکــزی، ترکیب اعضای 
هیأت عالی و نحوه  نصب و عزل آنها، ترکیب و وظایف 
هیأت نظارت بانک مرکزی و همچنین رسیدگی به 
اختالف ها و جرایم ایجاد شده است. این گزارش با 
اشاره به اضافه شــدن مجمع عمومی شورای فقهی 
به عنوان 2رکن جدید ارکان بانک مرکزی در گزارش 
شور دوم تقدیم شــده به صحن علنی مجلس برای 

تصمیم گیری نهایی، می افزاید: اضافه شدن مجمع 
عمومی به یکــی از ارکان بانک مرکزی این تصور را 
ایجاد می کند که بانک مرکزی یک شرکت دولتی 
اســت؛ درحالی که در طرح اصلی بر مستقل بودن 
بانک مرکزی تأکید شده است. این نهاد تحقیقاتی 
با اشــاره به جایگزینی هیأت عالــی بانک مرکزی 
به جای شــورای پول و اعتبــار می افزاید: ترکیب 
اعضای شــورای عالی به نحوی تغییر کرده که عمال 
تصمیم های این هیأت وابسته به نمایندگان دولت 
یا اشخاص منصوب است؛  تاجایی که اقتصاددانان و 
متخصصان عضو این هیأت با حکم رئیس جمهور عزل 
و نصب می شوند و با حذف معاونان رئیس کل و یک 
اقتصاددان و یک متخصص بانکداری، وزیر اقتصاد 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این هیأت مهم 
پولی حضور خواهند داشت و تصمیم گیری می کنند.
مرکز پژوهش های مجلس با اشــاره بــه تغییر در 
نحوه نصب و عزل اعضــای غیراجرایی هیأت عالی 
بانک مرکزی و رئیس کل آن در گزارش شــور دوم 
مجلس فاش می سازد که عزل و نصب این اعضا در 
گزارش جدید مجلس به طور کامل در اختیار دولت 
قرار گرفته و به طور خاص نصــب و عزل رئیس کل 
بانک مرکزی کامال براساس مصوبه سال93 مجمع 
تشخیص مصلحت انجام می شود و اعضای غیراجرایی 
هیأت عالی بانــک مرکزی هم به طور مســتقیم از 

ســوی رئیس جمهور نصب یا عزل می شــوند؛ این 
درحالی است که در گزارش شــور اول طرح، عزل 
اعضای غیراجرایی منوط به اجماع سران 3قوه شده 
و رئیس جمهور در شرایطی می توانست رئیس کل 
بانک مرکزی را برکنار کند که گزارش مستند مبنی 
بر قصور یا تقصیر در انجام وظایف و گزارش دهی به 

مجلس و عموم وجود داشته باشد.

تغییر مناسب در هیأت انتظامی
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به تغییر در ترکیب 
هیأت انتظامی بانــک مرکزی در گــزارش نهایی 
مجلس می گوید: تعداد قضات در هیأت های انتظامی 
بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی کاهش پیدا کرده 
و تصمیم نهایی برعهده تنهــا قاضی قرار گرفته که 
منجر به افزایش وزن کارشناسان در هیأت رسیدگی 
به تخلفات بانک ها شــده که این تغییــرات از نظر 
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مناسب است. 
این گزارش می افزاید تغییر در ترکیب هیأت نظارت 
بانک مرکزی و حــذف اقتصاددانان و 3متخصص 
پولی زمینه نظارت دقیق و کارشناســی را تضعیف 
می کند؛ افزون بــر اینکه نحوه انتخــاب و انتصاب 
اعضای این هیأت مهم هم تغییر کــرده و به جای 
انتخاب اعضا توسط سران قوا، قرار است هر 5عضو 
این نهاد به پیشــنهاد وزیر اقتصــاد و تأیید مجمع 

عمومی بانک مرکزی انتخاب شــوند. کارشناسان 
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به آخرین ویرایش 
طرح مجلس در ارتباط با نحوه اداره بانک مرکزی به 
تغییرات درخصوص رسیدگی به اختالف ها و جرایم 
اشاره و تأکید می کنند: براساس این ویرایش بانک 
مرکزی و قوه قضاییه موظف شــده اند هیأت های 
رســیدگی به اختالفات بانکــی را در مراکز تمامی 
استان های کشــور و شــهرهای پرجمعیت دایر و 
اختالفات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با سایر 
ذینفعان را رسیدگی کنند. از نظر بازوی تحقیقاتی 
مجلس، این تغییر ارتباط مستقیمی با وظایف بانک 
مرکزی ندارد و از سوی دیگر شائبه انحراف از عدالت 
و بی طرفی را به همراه دارد و باعث تداخل وظایف بین 
هیأت انتظامی بانک ها و بانک مرکزی می شود. این 
نهاد پژوهشی می گوید: برخی تغییرات صورت گرفته 
در طرح نهایی مجلس می تواند باعث کاهش درجه 
استقالل بانک مرکزی از دولت و به طور خاص کاهش 
استقالل عملکردی و نهادی بانک مرکزی از دولت 
شود؛ هرچند که طرح مجلس در نهایت پاسخگویی و 
شفافیت در بانک مرکزی را افزایش می دهد و قدرت 
نظارتی آن را تا اندازه ای بهبود می بخشد و بهتر است 
در تصمیم گیری نهایی اصالحــات الزم در زمینه 
اصالح رابطه بانک مرکزی با دولت در هنگام بررسی 

طرح در صحن علنی مورد توجه قرار گیرد.

آغاز اصالح مقررات در نظام بانکداری
همشهری طرح نمایندگان را کالبدشکافی کرد

تغییر قوانین ثبت سفارش کاال در سامانه جامع تجارت، واردات برنج را متوقف کرده و باعث کندی در روند واردات نهاده های دامی شده است
واردات برنج در انتظار دستور معاون اول

واردات برنج بار دیگر متوقف شده و این بار نه قانون منع 

واردات فصلی بلکه تغییر یکباره ضوابط ثبت سفارش و بازار
ناهماهنگی بین وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی 
عامل این توقف است. به گزارش همشهری، تصمیم دولت درخصوص لغو 
ممنوعیت واردات برنج برای امسال که به منظور تنظیم بازار این محصول 
اتخاذ شد، استقبال فعاالن بازار را به دنبال داشت و این امید را ایجاد کرد 
که تداوم واردات در کنار افزایش 25درصدی تولید داخلی، کاهش قیمت 
برنج را در بازار به دنبال داشته باشــد، اما به نظر می رسد با همه تالش و 

همکاری دولت مشکالت واردات قرار نیست تمامی داشته باشد.

ثبت سفارش ها بازگشت می خورد
دبیر انجمــن واردکنندگان برنج درباره مشــکل جدیــدی که برای 
واردکنندگان ایجاد شده، به همشــهری گفت: با وجود سیاست خوبی 
که دولت با توجه به تجربه گرانی سال گذشته در پیش گرفت و توانست 
ممنوعیت واردات را لغو کند، از ابتدای مرداد در سیستم جامع تجارت، 
میانگین واردات دوساله شرکت یا فرد واردکننده مبنای ثبت سفارش 
قرار گرفتــه و به این ترتیب عمــال جلوی واردات گرفته شــده و ثبت 

سفارش ها ریجکت می شود. 
مسیح کشاورز توضیح داد: پیش از این، شرکت های سفارش دهنده در 
ســامانه جامع تجارت، رتبه بندی و اعتبارسنجی می شدند و براساس 
رتبه و اعتبار شرکت ها امکان ثبت سفارش فراهم شده بود، اما به محض 
لغو دوره ممنوعیت واردات، با این مشکل مواجه شدیم که شروع و حتی 
ویرایش ثبت سفارش واردات، از سوی سیســتم، بازگشت می خورد. 
به گفته وی، پیگیری این مشکل از سوی انجمن واردکنندگان نشان داد 
وزارت صمت بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی سیستم را تغییر 
داده و میانگین ارزش واردات 2سال اخیر یک وارد کننده را مالک مجاز 

یا غیرمجاز بودن ثبت سفارش قرار داده است. دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج کشور با اشاره به اینکه اطالعات استفاده شده در سامانه ناقص است، 
اضافه کرد: این شرایط برای دیگر کاالها نیز مشکالتی را ایجاد کرده، اما 
درباره برنج، به گونه ای است که هیچ یک از واردکنندگان، چه بزرگ و 
چه کوچک، امکان ثبت سفارش در این سامانه را ندارند. از ابتدای امسال 
تاکنون 500هزار تن برنج از ســوی بخش خصوصی وارد کشور شده و 
سامانه جامع تجارت بر این اساس، سقف واردات را برای امسال پر شده 

اعالم می کند.

واردات عمال متوقف شده است
کشاورز، ضوابط جدید سامانه تجارت را غلط دانست و افزود: در 2سال 
گذشته با توجه به شرایط کرونا و کاهش مصرف، واردات برنج از سوی 
بخش خصوصی کاهش بسیاری یافت و از سوی دیگر برخی از شرکت ها 
به تازگی و از امسال اقدام به ثبت سفارش کرده اند و سابقه واردات قبلی 
ندارند، اما فاکتوری که مبنای پذیرش سفارشات قرار گرفته باعث شده 
امکان واردات از کلیه واردکنندگان و اعضای انجمن ســلب و واردات 
عمال متوقف شــود. دبیر انجمن واردکنندگان با اشــاره به پیامدهای 
ناخوشایند توقف واردات و تکرار اجتناب ناپذیر گرانی های سال گذشته 
افزود: هم اکنون شرایط به گونه ای است که گویی عینا دوره ممنوعیت 
برقرار شده و واردکنند گان بخش خصوصی به این نتیجه رسیده اند که 
اگر این مشکل به سرعت حل نشود با تحمل ضرر و زیان، قراردادهای 
قبلی خرید را نیز متوقف کنند. به گفته کشاورز، وزارت جهاد کشاورزی 
در این زمینه با محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور مکاتباتی داشته 
و نامه نگاری هایی نیز از ســوی انجمن واردکننــدگان با وزارت صمت 
انجام شــده که این وزارتخانه همه چیز را منوط به دستور معاون اول 

رئیس جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار کشور اعالم کرده است.

کندی واردات نهاده های دامی
تغییر قوانین و ضوابط ثبت سفارش کاال در ســامانه جامع تجارت نه 
فقط برای برنج بلکه برای واردات نهاده های دامی نیز مشکل ایجاد کرده 
است. روز گذشته بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور، 
از توقف ثبت سفارش نهاده های دامی خبر داد و افزود: سازمان توسعه 
تجارت بنا به مصوبه دولت و ستاد تنظیم بازار، میانگین ثبت سفارش 
2سال گذشته شرکت ها را مبنای واردات قرار داده است؛ به این معنا که 
اگر شرکتی در 2سال گذشته 60هزار تن بار وارد کرده بود، امسال نیز 
همان میزان را می تواند وارد کند و امکان ثبت سفارش مجدد برای آن 

شرکت وجود ندارد. 
کسری لشگری، دلیل این تصمیم دولت را باال بودن حجم ثبت سفارش 
کاالهای اساسی به ویژه شکر و روغن دانست و اضافه کرد: سال گذشته 
8میلیون دالر شــکر ثبت سفارش شــد؛ اما این رقم در سال جاری به 
100میلیون دالر رسید؛ به همین دلیل ممنوعیت هایی در این زمینه 
وضع شد که همه شــرکت های واردکننده کاالهای اساسی نتوانند در 

حجم باال اقدام به ثبت سفارش کنند.

چالش ناخواسته
برنج با توجه به گرانی های بی حد و حصر یک سال اخیر و نهاده های دام و 
طیور با توجه به نقش بسیار مهمی که در تولید کاالهای اساسی گوشت، 
مرغ و تخم مرغ دارد، رابطه مستقیمی با سفره خانوارها دارند و هرگونه 
مشــکل در تامین بازار این کاالها به طور مســتقیم بر قیمت کاالهای 
اساسی تأثیرگذار هستند. به نظر می رسد اگر گره ایجاد شده در مسیر 
واردات محصوالت کشاورزی به ویژه این دو کاالی استراتژیک به سرعت 
و با تدبیر دولت باز نشود، بازار کاالهای اساسی کشور ناخواسته و متاثر 

از یک ناهماهنگی کوچک، دستخوش چالش های بزرگی خواهد شد.

ی
اع

تم
اج

ی 
ها

که 
شب

در 
را 

ی 
هر

ش
هم

  
ید

 کن
ال

دنب

t
e

l
e

g
r

a
m

t
w

i
t

t
e

r
i

n
s

t
a

g
r

a
m

@
ha

m
sh

ah
rin

ew
s

@
ha

m
sh

ah
rin

ew
s

ha
m

sh
ah

rin
ew

sp
ap

er

صعود33هزار میلیارد تومانی 
بورس

انتظار می رود از سرگیری مذاکرات هسته ای در وین به 
محرکی برای رشد بورس در روزهای آینده تبدیل شود

پــس از مدت ها نــزول، دیروز شــاخص کل بــورس تهران 
7هزارو340رشد کرد و بیش از 33هزار میلیارد تومان به ارزش 
بازار سهام اضافه شــد با این حال ارزش روزانه معامالت خرد 
همچنان در سطح 2هزار میلیارد تومان باقی ماند انتظار می رود 
از سرگیری مذاکرات هســته ای در وین به محرکی برای رشد 

بورس در روزهای آینده تبدیل شود.
به گزارش همشهری، بورس تهران از ابتدای خرداد ماه تاکنون 
12درصد افت کرده و این نزول به خــروج ده ها هزار میلیارد 
تومان نقدینگی از بازار ســهام منجر شده اســت.همزمان با 
این نزول ارزش روزانه معامالت خــرد به پایین ترین حد خود 
از سال1399 تاکنون رسیده که این نشــان می دهد اشتیاق 
ســرمایه گذاران برای ســرمایه گذاری در بورس کاهش یافته 
است. تحت تأثیر این نزول شاخص کل بورس تهران به محدوده 
یک میلیون و400هزار واحد رســیده است موضوعی که کمتر 

کارشناسی پیش از این آن را پیش بینی می کرد.
این نزول در حالی اتفاق افتاده اســت که در ماه های فروردین 
و اردیبهشت امســال شــاخص کل بورس تهران تا محدوده 
یک میلیون و600هزار واحد پیشروی و این امید را ایجاد کرده 
بود که شاخص کل بورس تهران بتواند از سقف قله قبلی خود 
که در مرداد ماه1399 در محدوده 2میلیون و100هزار واحد 
ثبت شده بود عبور کند اما این رشــد تداوم نیافت و از خرداد 
ماه امســال تاکنون بیش از 150هزار واحد نزول کرده است. 
تحلیلگران تکنیکی براین باورندکه درصورت تداوم روند نزولی 
شاخص این احتمال وجوددارد، که شاخص بورس تا محدوده 
یک میلیون و 200هزار واحد و حتی یک میلیون واحد هم نزول 
کند اما در مبادالت روزگذشته شرایط بازار دچار تغییراتی شد 
و این امیدواری را ایجاد کرد که شــاخص کل بورس تهران در 

محدوده فعلی حفظ و یا حتی با رشد مواجه شود.

رشد 33هزار میلیارد تومان
در مبــادالت روز گذشــته شــاخص کل بــورس تهــران 
7هزارو340واحــد رشــد کــرد و بــه یــک میلیــون و 
437هزارو360واحــد رســید. تحت تأثیر این رشــد بیش از 
33هزارمیلیارد تومان به ارزش بازار ســهام اضافه شد و جمع 
کل ارزش ســهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس به 
6522هزار میلیارد تومان معادل 207میلیارد دالر رسید. نکته 
قابل توجه در مبادالت روز گذشــته این بود که بعداز مدت ها 
ارزش سهام تعداد زیادی از شــرکت های بورس با رشد مواجه 
شد. آمار ها نشان می دهد در دادو ستد های دیروز قیمت سهام 
432شــرکت معادل 73درصد از شــرکت های بورس با رشد 
مواجه شدند که این موضوع یک اتفاق کم سابقه از خرداد ماه 
تاکنون محسوب می شود. هنوز مشــخص نیست آیا رشد روز 
گذشته بورس به معنای توقف یک روند نزولی چند ماه است، یا 
اینکه ظرف روز های آینده دوباره شاخص بورس با نزول مواجه 

خواهد شد؟

آینده بازار سهام 
تحلیلگران بر ایــن باورندکه تداوم روند صعــودی بورس در 
روز های آینده بستگی زیادی به کاهش ریسک های سیاسی، 
افزایش نرخ بهره بین بانکی و رشد قیمت جهانی کاال های پایه 
دارد چرا که به زعم آنها عامل اصلی نزول شــاخص این عوامل 
است. آمار ها نیز نشان می دهد که ارزش روزانه معامالت خرد 
در بورس به پایین ترین حد خود در 2ســال گذشته رسیده و 
حتی در مبادالت روز گذشته نیز که شــاخص بورس با رشد 
مواجه شد ارزش معامالت خرد از سطح 2هزار میلیارد تومان 
فراتر نرفت. در سال1399 ارزش روزانه معامالت خرد به سطح 
25هزار میلیارد تومان رسیده بود و حتی در ابتدای سال جاری 
روزانه به طور متوســط 8هزار میلیارد تومان سهام و حق تقدم 
به صورت خرد در بازار سهام دادوستد می شد. مقایسه این آمار 
نشان می دهد که حجم معامالت با کاهش زیادی قابل توجهی 
شده اســت و این کاهش شــدید ارزش روزانه معامالت خرد 
طبق ادبیات مالی ناشی از نگرانی سهامداران و کاهش اشتیاق 
برای سرمایه گذاری در بورس است و چون یکی از عوامل رشد 
شاخص ورود نقدینگی به بورس است تا زمانی که ارزش روزانه 
معامالت خرد به شکل محسوسی افزایش نیابد خیلی نمی تواند 

به رشد شاخص های بورس امیدار بود.
نیما میرزایی، کارشــناس بازار ســرمایه در این باره می گوید: 
درصورت حفظ قیمت جهانی کاالهای پایه می توان امیدوار بود 
که افت شدیدتر از این برای سهام شرکت ها رخ ندهد، اما باید 
توجه کرد که تا زمان ورود نقدینگی و کاهش جذابیت بازارهای 
موازی رشد بورس دشوار خواهد بود؛ بنابراین باتوجه به موارد 
مذکور قوی ترین ســناریوی پیش رو برای هفته آینده تداوم 

رکود و ادامه وضعیت نوسانی است.
به گفته او عدم رعایت سقف 20درصدی نرخ بهره بین بانکی و 
افت به نسبت شدید قیمت هاي جهانی کاالهای پایه ازجمله 
دالیل نگرانی سهامداران و طوالنی شــدن دوره نزول و رکود 
در بورس است. با این حال به نظر می رسد مخابره برخی اخبار 
سیاسی که می تواند منجر به کاهش ریسک ها و ابهام های بازار 
سرمایه شود در روزهای آینده محرکی برای رشد شاخص های 
بورس باشد دیروز انریکو مورا، معاون رئیس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپــا در پیامی توییتری از آغاز دوبــاره مذاکرات در 
وین خبر دادو نوشت: با تشــکر فراوان از مقامات اتریش در راه 
بازگشت دوباره به وین برای برای بحث در مورد برجام و بازگشت 
به اجرای کامل آن براساس متن پیشنهادی 20جوالی جوزف 
بورل هماهنگ کننده سیاســت خارجه اتحادیه اروپا هستیم. 
انتظار می رود این موضوع ظرف روز های آینده بازار ســهام را 

تحت تأثیر قرار دهد.

نوشداروی سیل
بعد از بازدیدی که رئیس جمهور از مناطق 
سیل زده داشت، دولت در جلسه ای شیوه 
معمول رســیدگی به خســارات ناشی از 
سیل را تغییر داد؛ پیش ازاین، از مکانیسم 
تخصیص بودجه های الزم بــرای مدیریت بحــران یا جبران 
خسارت سیل و زلزله استفاده می شد اما وزارت اقتصاد گزارشی 
به هیأت دولت ارائه کرده تا برای جبران خسارات ناشی از سیل و 
زلزله، از ظرفیت صنعت بیمه که در بسیاری از کشورها به عنوان 
شیوه ای کارآمد استفاده می شــود و در احکام قانونی هم درج 

شده، استفاده شود.
بر همین اساس اســت که سیداحســان خاندوزی، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی می گوید: هیأت دولت مصوب کرده اســت 
که 2.5هزار میلیارد تومان برای ســال1400 به صندوق بیمه 
حوادث طبیعی ســاختمان اختصاص یابد تا از طریق قرارداد 
با ســایر شــرکت های بیمه، بتوان در کوتاه ترین زمان ممکن 
خسارت های ناشی از سیل و زلزله را جبران کرد. البته صندوق 
بیمه همگانی ساختمان در کشور از ســال گذشته فعال شده 
اما چون بودجه های الزم در اختیار نگرفته بود، تاکنون آنگونه 
که باید فعال نبوده اســت و با مصوبه دیروز هیأت دولت برای 
اختصاص 2.5هزار میلیــارد تومان برای ســال1400 به این 

صندوق، یکی از الزامات فعال شدن آن فراهم خواهد شد.
نکته اینجاست که صندوق بیمه، باید قبل از رخداد خسارت، حق 
بیمه را دریافت کرده و آن را به سرمایه گذاری های موردنظر خود 
اختصاص داده باشد تا در زمان بروز خسارت، بتواند آن را طبق 
عملکرد یک صندوق بیمه جبران کند؛ در غیراین صورت، اگر 
قرار باشد خسارتی به مردم وارد شده و در زمان جبران خسارت 
منابع حق بیمه به صندوق اختصاص یابد، دیگر نیاز به صندوق 
نیست و می تواند از همان مکانیسم تخصیص بودجه از خزانه، 
خسارت ها را جبران کرد. از سوی دیگر ماجرا، طبق آیین نامه 
اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، 
وزارت نیرو مکلف است حق بیمه سهم بیمه گذار را روی قبض 
برق مشــترکان محاســبه و دریافت کرده و وجوه دریافتی را 
به ترتیب مقرر در این آیین نامه به خزانه داری کل کشــور واریز 
کند. بر این اساس، کار اصولی آن است که حق بیمه صندوق در 

همان زمان وصول به صندوق اختصاص یابد.

دوسر باخت
  خبر: رســتم قاســمی، وزیر راه و شهرســازی 
نرخ جدید عوارض آزادراه های مشــارکتی)بخش 
خصوصی( را برای ســال1401 ابالغ کرد. در این 
ابالغیه، نرخ عوارض عبور وسایل نقلیه از آزادراه های 
مشارکتی)بخش خصوصی( نسبت به سال قبل 16.7 
تا 101درصد رشد کرده و رکورد بیشترین افزایش 
به آزادراه کاشان – اصفهان تعلق داشته است. طبق 
قانون، درصورتی که خودروهای عبوری تا 7روز پس 
از تردد از آزادراه های مجهز به پرداخت الکترونیک 
نرخ عــوارض را پرداخت نکنند مشــمول عوارض 

پلکانی خواهند شد.
  نقد: از دیروز که ابالغیه مــورخ 8مرداد وزارت 
راه و شهرسازی برای تغییر نرخ عوارض آزادراه های 
مشارکتی رسانه ای شد، بســیاری برای رقم باالی 
عوارض در مسیر آزادراه تهران شمال تمرکز کردند 
که رقــم آن در روزهای عادی بــه 94هزار تومان و 
روزهای آخــر هفته و تعطیل بــه 134هزار تومان 
می رســد. یعنی یک رفت وبرگشــت از این مسیر 
حداقل 188هزارتومان و حداکثر 268هزار تومان 
فقط هزینه عوارض دارد، با توجــه به توانایی مالی 
جامعه)به جز ثروتمندانی که به هــر بهانه ای عازم 
ویالی شمال هستند( این نرخ ها پذیرفتنی نیست؛ 
اما اگر از منظر آن سرمایه گذاری به ماجرا نگاه شود 
که در طرح های زیربنایی حاضر شده و باید هزینه 
نگهداری و تعمیر راه ها را بــا نرخ های آزاد بپردازد، 
معادله کامال معکوس می شود. نکته اینجاست که 
افزایش نرخ عوارض آزادراهی، با قدرت خرید مردم 
تناسبی ندارد و به همین دلیل آنها را وادار می کند 
از مســیرهای فرعی و جاده های قدیم تردد کنند. 
مســیرهایی که عمدتا کامیون رو بــوده و کیفیت 
بسیار پایین تری نســبت به آزادراه دارند؛ خطرات 
جانی و استهالک خودروی سواری در آنها باالست. 
در این معادله، نه سرمایه گذاری به انتفاع موردنظر 
خود می رسد و نه مردم رضایت دارند؛ ازاین رو بهتر 
اســت تا زمانی که درآمدهای مردم واقعی سازی و 
به روزرسانی نشده، دولت راهکارهایی برای جبران 
هزینه ســرمایه گذاران ارائه کند و از خیر باال بردن 

شدید نرخ عوارض آزادراهی بپرهیزد.

چهره روز

نقد  خبر

بورس
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 خطبه ای خطاب به آنان که 
می دانند و می توانند

قیام امام حسین )علیه السالم( ریشه ها و زمینه هایی دارد. سؤال مهمی 
که پیش روی ماست آن  است  که چه عواملی، فرزندزاده پیامبر)ص( را 
به نقطه ای رساند که فریاد هیهات من الذله سر دهد و در مسیر مبارزه تا 
جایی پیش رود که سرش باالی نی و تنش زیر سم ستوران قرار گیرد و 
خانواده اش شهر به شهر آواره نگاه های هرزه و توهین آمیز اموی شوند. 
در پاسخ به این ســؤال، خود آن حضرت در قالب یک سخنرانی واضح، 
به بخشی از ریشه های قیام اشــاره کرده به گونه ای که برای اهل حق و 
هرآن کس که می داند و می تواند تکلیفی ســنگین ایجاد کرده  است. 
آنچنان که در تاریخ ثبت شده است سید و ساالر شهدا، یکی دو سال مانده 
به مرگ معاویه، در سفر حج ابتکار عمل را به دست گرفته و هرآن کس را 
که از بزرگان اسالم در آن سفر مهیاست فراخوانده است. اینچنین است 
که بیش از 200نفر از صحابی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( و 700نفر از 
تابعان در آن جلسه گرد می آیند و فرزند فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( 
ایراد خطبه می کند؛ خطبه ای که به »خطبه منا« معروف و منقول است.  
مورخان تاریخ نگار می گویند در آن ماه ها چندین بخشنامه حکومتی از 
جانب معاویه برای همه امرا و سفرا و زمامداران صادر شده است که در 
تمام بندهای آن بغض نسبت به علی بن ابیطالب )علیه السالم( و تالش 
برای محدود کردن شیعیان، برجسته و پررنگ است؛ اینکه دیگر شهادت 
پیروان علی)ع( در دادگاه ها قبول نشود و اینکه مدافعان علی از حقوق 
حقه و از ســهم بیت المال محروم بمانند. در این بخشــنامه ها سناریو 
خطرناک دیگری نیز وضع شده اســت که هرکس فضیلتی از علی)ع( 
می داند مشابه آن را برای سایر یاران پیامبر نقل کند و پاداش بگیرد؛ به 

این هدف که دیگر علی)ع( ممتاز و یگانه نباشد. 
این ماجرا همزمان است با قدرت گیری معاویه و نفوذ بین المللی دربار 
شام. به گونه ای که معاویه و سرویس های امنیتی او هر صدای مخالفی 
را به سرعت خاموش می کنند و به قول خودشان با لشکریانی از عسل 
مســموم مخالفان بنی امیه را از میان برمی دارند. درست در این نقطه 
حساس تاریخی، حسین)ع( پیش تر از آنکه سراغ قیام با شمشیر و خون 

برود به سراغ جهادی از جنس تبیین و روشنگری می رود. 
خطبه ای می خواند که نیمی از آن مشــتمل بر فهرستی از ویژگی ها و 
فضائل امیرالمؤمنین)ع( است که برای تک تک آن از حضار، اقرار زبانی 
می گیرد و آنان بی استثنا فراز به فراز »اللهم لبیک« می گویند. حسین)ع( 
در البه الی این کلمــات می خواهد به گروه دانشــمندان و افراد تحت 
نفوذ آنان برساند که هســته و مغز دین »والیت« است و نماز بی والیت 
بی نمازیســت. اعتراض او بر این »کودتای خزنده« آن است که امتداد 
حکومت نبوی را به جای نظام والیت، از داالن حکمرانی خلفا به حکومت 
پادشاهی موروثی کشانده اســت. در نیمه دوم سخنرانی، حسین)ع( 
تیغ تیز بیان را به سوی دانشمندان و مهتران مسلمان می گیرد و بر آنان 
می آشوبد که شما حق را می بینید اما برای دفاع از آن کاری نمی کنید؛ و 
می ترسم خداوند همان را که بر سر علمای یهود آورد بر سر شما بیاورد 
و عذابش را بــر آگاهان دنیازده و عالمان اهل ســکوت نازل کند. برای 
فهمیدن عاشورا باید این خطبه و این بیان تبیینی حضرت را فهمید و در 
پی آن، کنشگری سیاسی فرهنگی امروز را بر مرام و مسلک آن بنا نهاد.

تکیه

تعزیه

سیدمهدی سیدی؛ روزنامه نگاریادداشت

تکیه برای تعزیه نداریم 
محسن هاشــمی، هنرمند باسابقه 
تعزیه می گوید: تهران حتی یک تکیه 
مناســب برای اجرای تعزیه ندارد. 
هاشمی در گفت وگو با ایسنا از جای 
خالی تدریس تعزیه در دانشگاه های 
هنری، تغییر کاربری تکیه های ویژه 
تعزیه و بی توجهی به این هنر ملی و 
دینی ابراز تأسف می کند. او با انتقاد 

از تغییر کاربری تکیه هایی مانند نیاوران اضافه می کند: این تکیه 
اساسا برای تعزیه ساخته شده که حاال مدت هاست تغییر کاربری 
داده است. بدون تکیه کجا می توانیم تعزیه اجرا کنیم. در پارک که 
نمی توان تعزیه اجرا کرد. هاشمی درباره حذف واحد آموزشی تعزیه 
در دانشگاه های هنری توضیح می دهد: این مسئله دالیل گوناگونی 
دارد. در وهله اول کســانی که در دانشگاه تدریس می کنند، به جز 
یکی دو نفر، به تعزیه اشــراف ندارند. از ســوی دیگر این هنر هم 
منابع متعددی ندارد. بنابراین برای آموزش آن، اســتاد باید برای 
جست وجوی منابع زحمت بسیار بکشد اما بسیاری از استادان ما 
دوســت دارند همه  چیز حاضر و آماده در اختیارشان باشد و وقتی 

چنین نیست، راحت ترین کار، پاک کردن صورت مسئله است.

اجرای 40نسخه تعزیه
مجید خســروآبادی، تعزیه خوان 
جــوان از نــگارش و اجــرای 40 
مجلس جدید تعزیه از زندگی یاران 
امام حســین)ع( به همت کانون 
تعزیــه کهربا گفــت و از اجرای 2 
مجلس تعزیه در دهه اول محرم در 

فرهنگسرای بهمن و خانه هنرمندان خبر داد. به گزارش همشهری، 
مجید خسروآبادی درباره نسخه های جدید تعزیه می گوید: »نگارش 
نسخه های جدید تعزیه، براساس زندگی یاران امام حسین)ع( بوده 
است. به منظور حفظ جنبه درام و اصول و قواعد استفاده از شعر در 
تعزیه برای نگارش نسخه های جدید در بخش تعزیه شناسی از آقایان 
سیدمحسن هاشمی و مرتضی صفاریان، در بخش شعر از ابوالفضل 
منبت کار و در موسیقی از آقایان محمد بخشی نیا و عباس صالحی 
کمک گرفتیم تا به نظم و محتوای تعزیه ضربه ای وارد نشود.« وی 
توضیح می دهد:»در دهه اول محرم با برگزاری 2 مجلس تعزیه یکی 
ساعت18 در فرهنگسرای بهمن و دیگری از ساعت 21 تا 23 در خانه 
هنرمندان میزبان عالقه مندان هستیم. برنامه های تعزیه ما تا آخر ماه 
صفر برگزار خواهد شد با این تفاوت که از دهه دوم به بعد تنها با یک 

اجرا و در مکان های متفاوت اجرا خواهیم داشت. «

چهارمین شــب محفل عاشورایی 

ســینمای ایران، با حضور رئیس سینما
شورای شــهر تهران، نایب رئیس 
کمیســیون فرهنگی مجلس و مدیرعامل خانه 
 ســینما، به اکــران فیلــم »عصــر روز دهم« 

اختصاص داشت.
مهدی چمران، رئیس شورای اسالمی شهر تهران، 
در این مراسم در بخشی از صحبت هایش گفت: 
ســینما می تواند حوادث تاریخــی را به بهترین 
شکل بیان کند و تأثیرگذار باشــد. امروزه زبانی 
شیواتر و قوی تر از سینما در دنیا وجود ندارد، از 
این رو باید برای نشان دادن بزرگی واقعه کربال از 
این زبان شیوا استفاده کرد. هنرمندانی که امروزه 
توفیق دارند و در این حوزه فعالیت می کنند باید 
قدر جایگاه خود را بداننــد. همچنین وی افزود: 
هنرمندان بایــد بتوانند امام حســین)ع( را به 
بشریت تشنه حقیقت معرفی کنند و بتوانند این 

حماسه را به درستی به تصویر بکشند.
در بخش دیگری از این مراسم، منوچهر محمدی، 
تهیه کننده ســینما، در برنامه تجلیلی که برای 
او ترتیب داده شــده بود گفت: فیلم ســینمایی 
»عصر روز دهم« نعمتی بود که نصیب من شــد. 
من و مرحوم رسول مالقلی پور پس از فیلم موفق 
»میم مثل مادر« دوباره قصد همکاری با یکدیگر 
را داشتیم و خواستیم که فیلم سینمایی دیگری 
را با همکاری یکدیگر بســازیم. ایده ساخت این 
فیلم از طرف من بود و با رســول مطرح کردم که 

او هم این طرح را پسندید، اما متأسفانه او سکته 
کرد و فوت شد.

این تهیه کننده سینما با اشــاره به نقش شهید 
سردار حاج قاسم سلیمانی در ساخت فیلم »عصر 
روز دهم« گفت: فیلم سینمایی »عصر روز دهم« 

نخستین فیلم بلند ســینمایی بود که در کربال 
و نجف ساخته می شــد. در آن دوران هیچ گونه 
امنیتی در عراق وجود نداشت و این میزان امنیت 

را شهید عزیز حاج قاسم برای ما فراهم کردند.
محمدی در خاتمه صحبت هایش با اشاره به اینکه 

مجتبی راعی در شرایطی سخت، ساخت فیلم را 
پذیرفت خاطرنشــان کرد: باید از مجتبی راعی 
که بعد از فوت رسول ساخت این فیلم را برعهده 
گرفت، تشکر  کنم که در آن شرایط کار بزرگی را 

انجام داد. 

رئیس صدا و ســیما به همــراه رئیس ســاترا مهمان  نمایش 
کمیسیون فرهنگی مجلس بودند. در این دیدار  جبلی خانگی

گفت: »سازمان صدا و ســیما خود را پشتیبان و حامی 
پلتفرم ها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در 
فضای مجازی می داند.« به گزارش همشــهری، پیمان جبلی، رئیس 
سازمان صدا و ســیما به همراه سعید مقیســه، رئیس سازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی )ساترا( به منظور بررسی 
عملکرد و وظایف این سازمان در حوزه تنظیم گری و نظارت بر پخش و 
انتشار محتوای فراگیر صوت و تصویر در بستر فضای مجازی، مهمان 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی بودند. جبلی در حاشیه این 
نشست و در جمع خبرنگاران، مجلس و به ویژه کمیسیون فرهنگی را 
خانه دوم صداوسیما دانســت و گفت: خود را موظف می دانیم که هر 

چند وقت یک بار برای ارائه گــزارش و دریافت مالحظات و توضیحات 
نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی به مجلس بیاییم. وی افزود: 
جلسه بسیار خوب و مفیدی بود و گزارشی درخصوص پیشرفت اهداف 
تحولی در سازمان صداوسیما به نمایندگان ارائه داده شد، آمادگی داریم 
که در جلسات بعدی گزارش های تکمیلی را نیز ارائه دهیم. رئیس رسانه 
ملی درباره محورهای گفت وگو با اعضای کمیسیون فرهنگی نیز گفت: 
در این جلسه درباره موضوعات مختلفی ازجمله حوزه تنظیم گری صوت 
و تصویر فراگیر در فضای مجازی سؤاالت، مطالب و گزارش هایی مطرح 
شد. امیدواریم این تعامل و همکاری نزدیک بین رسانه ملی و مجلس 
به ویژه کمیســیون فرهنگی مستمر باشــد. جبلی با اشاره به بررسی 
عملکرد و وظایف سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای 
مجازی )ساترا( در این جلسه، گفت: می توانیم تولید محتوای نمایشی 

در بســترهای فضای مجازی را یک ظرفیت بالقوه فرهنگی و روبه جلو 
برای جامعه تلقی کنیم. وظیفه قانونی صدا و سیما و ساترا این است که 
این ظرفیت بالقوه را با حمایت از پلتفرم ها و نظارت بر فعالیت و تولید 
محتوای نمایش خانگی، بالفعل کنیم. تالش می کنیم تا حمایت مان از 
تولیدکنندگان محتوا در فضــای مجازی در بخش خصوصی را تقویت 
کنیم و همچنین فعالیت ها در بخش خصوصی را به یک مکمل مدیریت 
فرهنگی جامعه تبدیل کنیم. وی تأکید کرد: افزایش هرچه بیشــتر 
ضریب نفوذ پلتفرم های تولید کننده محتوای فاخر فرهنگی، به معنی 
این است که ضریب نفوذ رســانه ملی در جامعه گسترش یافته است. 
جبلی خاطرنشان کرد: سازمان صدا و ســیما خود را پشتیبان و حامی 
پلتفرم ها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در 

فضای مجازی می داند.

امنیت ساخت»عصر روز دهم« را حاج قاسم فراهم کرد 
منوچهر محمدی، تهیه کننده سینما:

رئیس رسانه ملی و ساترا در مجلس

بی
فارا
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گروگانگیران آجودانیه می خواستند رابین هود باشند

انگیزه عجیب
متهمان زن و شوهر هستند 
که 2فرزند دارنــد آنها با 
دستور قاضی عظیم سهرابی، بازپرس شعبه 
نهم دادسرای جنایی تهران بازداشت شدند و 
برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران 
اداره آگاهی تهران قرار گرفتند. همچنین قرار 
است به زودی به پزشکی قانونی معرفی شوند 
تا سالمت روانی آنها تحت بررسی قرار بگیرد. 

گفت وگو با مرد مسلح را در ادامه می خوانید.

انگیزه ات از گروگانگیری چه بود؟
می خواســتم پول از ثروتمندان بگیرم و به 
فقرا بدهم. درواقع هدفم ایــن بود تا توازن 
اقتصادی برقرار شــود و نیازمندان مشکل 

مالی نداشته باشند.
از کی این نقشه را کشیدی؟

خیلی وقت بود که این فکر در ســرم بود تا 
اینکه باالخره اسلحه ای خریدم و با همسرم 

راهی سرقت شدم.
همسرت از نقشه ات خبر داشت؟

بله. برای او کامل توضیح داده بودم و او هم با 

من هم نظر بود.
ســاختمانی که وارد آنجا شدی 
و دســت به گروگانگیری زده بودی را از قبل 

شناسایی کرده بودی؟
در یکی از واحد های آنجا یکی از بســتگانم 
زندگی می کرد. البته او وضــع مالی خیلی 
خوبی نداشت اما خبر داشتم که همسایه های 
او خیلی پولــدار هســتند. آنهایی که یک 
شبه پولدار شــده اند. آنهایی که امشب دالر 
خریدند و فردا قیمت دالر رشد کرد و روزبه روز 
پولدارتر شدند. آنهایی که با رخنه کردن در 
بازار دالر ضربه های زیادی به اقتصاد کشور 
زدند و اکثرشان با کالهبرداری و راه نادرست 

به ثروت رسیده بودند.
نقشه ات سرقت از آنها بود؟

می خواستم اموالشان را سرقت کنم و به فقرا 
بدهم. همچنین یک صفحه در اینســتاگرام 
درست کرده بودم و می خواستم آن روز از آنها 
الیو بگیرم و از آنها بخواهم تا توضیح بدهند 

که چطور پولدار شده اند.
اما چرا ماجرا بــه گروگانگیری 

ختم شد؟

وارد منطقه آجودانیه شــدیم اما پلیس به ما 
شک کرد و پس از ورود به پارکینگ ساختمانی 
که بســتگانم در آن زندگی می کردند، یکی 
از ساکنان آن شــروع کرد به داد و فریاد راه 
انداختن. قصدم واقعا گروگانگیری نبود و فقط 
می خواستم الیو بگیرم اما همه ترسیده بودند. 
دقایقی بعد هم پلیس رسید و من ناچار شدم 
تا تیراندازی کنم. اما قصدم آسیب رساندن 
به کسی نبود. می خواســتم حواس مأموران 
را پرت کنم تا همســرم بتواند فرار کند. از 
سوی دیگر اسلحه را روی ســر گروگان ها 
گذاشته بودم تا راهی برای فرار به من بدهند 
اما در نهایت گلوله ای به پایم شلیک کردند و 

دستگیر شدم.
ظاهرا تحصیل کرده اید؟

هم من و هم همسرم فوق لیسانس داریم. من 
لیســانس نرم افزار و فوق لیسانس مدیریت 
دارم. مســئول فنی و کارهــای نرم افزاری 
شــرکت های خصوصی و ارگان های دولتی 
بودم و کارهای پژوهشی بسیاری انجام داده ام. 
همسرم نقشی در گروگانگیری نداشت و دلم 

می خواهد زودتر آزاد شود.

گفتوگو2

وام بانک ها به کارکنانشان محدود شود
یکیازبزرگترینرانتهاییکهدرکشــوراتفــاقمیافتد،وام
دادنبانکهابهکارکنانخودشاناست.بانکهاساالنهبخشیاز
اعتباراتخودرابهدادنوامبهکارکنانخوداختصاصمیدهند
درحالیکهمردمبرایگرفتنیکوامکوچکبایدسالهادوندگی
کنندودرنوبتبمانند!چــهفرقیبینکارمنــدبانکبامردم
غیرکارمندبانکاست!چرابسیاریازافرادبهدنبالپارتیبازیو
رابطهبازیهستندتاکارمندیکبانکشوند؟آیاجزایناستکهاز
اینتوزیعرانتدربانکهابهرهمندشوند؟جاداردبامحدودسازی

اعطایاینوامهاعدالتاقتصادیبیشترمحققشود.
سیدقوامی از تهران 

اینترنت در ایرانشهر متناوب از دسترس خارج می شود
مدتهاســتاینترنتایرانشهردچارمشــکلشدهاستو
متناوبســرویسهایاولیهازجملهگوگلدراینشــهر
غیرقابلدسترسمیشوندامادرزاهدانوزابلاینگونهنیست
وسرعتنتهرچندضعیفامابهبدیایرانشهرنیست.لطفا
بهخواستهمردمایرانشهردراینخصوصکهافزایشسرعت

اینترنتاست،توجهشود.
میرلوحی از ایرانشهر

بعضی از امداد خودروها از مشــترکان را به مکانیکی های 
خاص هدایت می کنند

اشتراکیکســالهامدادخودروراداریموطبققراردادموظف
بهارائهخدماتتعریفشدهبهمدتیکسالهستند.بهتازگی
بعضیتکنیسینهایاعزامیامدادخودروباتشخیصسطحیو
اشتباهمشترکانراگمراهکردهوآدرسمغازهوتعمیرگاهبهآنها
میدهند.بهعنواننمونهدرحالیکهمشکلخودرویمنبسیار
ســادهودرحدتعویضیکقطعهبسیارکوچکبودتکنیسین
امدادخودرواعالمخرابیکامپیوتروچندقلمدیگرکردوگفت
خودرویخودرابهجلویمغازهمنبرسانیدتادرآنجارفعاشکال
کنم!بعــدازبیاعتمادیبهویخودمشــخصابهتعمیرگاهی
مراجعهکردهومشکلخودرویمراباتعویضیکقطعه180هزار
تومانیپالستیکیرفعکردندوخبریهمازمشکلکامپیوترو...
نبود.تکنیسینمذکوردرپاسخاعتراضماگفت:برویدو10بار

شکایتکنید،بههیچجایینخواهیدرسید!
فاطمی از تهران 

آنتن ایرانسل در سایت چوبفروشان بسیار ضعیف است
آنتنایرانسلدرسایتچوبفروشــانواقعدرشهرکصنعتی
خاوراندرکیلومتــر15جادهخــاوراندرحدصفراســت.
درحالیکهکاربرانزیادیدراینسایتوکلشهرکشاغلند

کهازایرانسلاستفادهمیکنند.
سلیمی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

آخرین دفاع متهمان ریزش متروپل
آخرینجلسهرســیدگیبهاتهاماتمتهمانپروندهریزش
ساختمانمتروپلروزگذشتهبرگزارشدو21متهمپرونده

برایآخرینباربهدفاعازخودپرداختند.
بهگزارشهمشــهری،روزدومخردادماهامســالبهدنبال
ریزشساختماندرحالساختمتروپلدرآبادان43نفر،
ازجملهحســینعبدالباقی،مالکاینساختمانجانخود
راازدســتدادندو37نفرنیزمصدومشــدند.ازهمانروز
درحالیکهعملیاتآواربرداریادامهداشتتحقیقاتقضایی
نیزآغازو21نفــرازافرادیکهدرایــنحادثهمقصربودند
دستگیرشدند.اینافرادتعدادیازمسئوالنسابقوکنونی
شهریآبادانبودندکهبرساختمتروپلنظارتکافیانجام
ندادهبودندوباکوتاهیشانمقدماتاینحادثهتلخرافراهم

کردهبودند.
اواخرتیرماهباپایانتحقیقات،پرونــدهمتهمانمتروپلبا
صدورکیفرخواستازدادســرابهدادگاهفرستادهشدوروز
دوشــنبه،10مردادنخستینجلســهمحاکمهبرگزارشد.
دراینجلسهکهبهریاســتقاضیایمانیبرگزارشد،ابتدا
نمایندهدادستانبهدفاعازکیفرخواستپرداختودرادامه
شاکیانشکایتخودرامطرحکردند.دردومینجلسهکهروز
سهشنبهبرگزارشدنوبتبهمتهمانرسیدکهدربرابراتهام
تسبیبدرقتلغیرعمدیازخوددفاعکنند.پسازتفهیم
اتهام،آنهایکبهیکدرجایگاهایستادندواتهامشانراانکار
کردند.آنهامدعیشدندکهندانستهمدارکمربوطبهایمنی
متروپلراامضاکردهاند.پسازدفاع10نفرازمتهمانختم

جلسهاعالمشد.
روزگذشته)چهارشنبه(درسومینجلسهمحاکمهنوبتبه
سایرمتهمانرسیدتاازخوددفاعکنند.آنهانیزمثل10متهم
دیگرحاضرنشدنداتهامشانرابپذیرند.آنهامدعیشدنددر
حادثهریزشمتروپلنقشینداشتهاند.دراینشرایطبودکه
رئیسدادگاهباردیگراتهاماتمتهمانرابهآنهاتفهیمکرد
وپسازاخذآخریندفاع،ختمجلسهاعالمشدوقراراست

دادگاهبهزودیرأیخودرادراینبارهصادرکند.

قربانیان سیل 78نفر شدند
رئیسســازمانمدیریتبحرانکشورازجانباختن78تن
درســیلاخیرخبردادوگفتکهجستوجوهابراییافتن

1۶مفقودیسیلهمچنانادامهدارد.
محمدحسننامیدرتشریحآخرینوضعیتمناطقسیلزده
گفت:برابرآخرینگزارشهاازروزسهشنبهتاکنون2مورد
فوتیبهمجموعجانباختگانسیلدرسراسرکشوراضافهشد
وشمارافرادیکهدرپیجاریشدنسیلدرنقاطمختلف

کشورجانخودراازدستدادهاندبه78نفررسید.

کوتاهازحادثه زوج جوان که با ورود به ساختمانی،  چند نفراز ساکنان را گروگان گرفته بودند در کمتر از 3ساعت دستگیر شدند

زوججــوانوتحصیلکرده،اســلحهایتهیهکردند
وواردســاختمانیدرخیابانآجودانیهشدند.آنها
ادعاکردهاندقصدداشتندپسازگروگانگیریافراد
ثروتمند،اموالشانراتصاحبکنندودراختیارنیازمندانقراربدهند
امااینگروگانگیریمســلحانهدرکمتراز3ساعتبادخالتپلیسو

دستگیریمتهمانپایانیافت.
بهگزارشهمشهری،ساعت17:30سهشنبهیازدهممردادماهمأموران
کالنتریقائمدرحالگشتزنیبودندکهبهرفتارهایعجیبزنومردی
جوانکهسواربر20۶بودندمشــکوکشدندوبهرانندهدستورایست
دادند.اوامابهجایتوقفتصمیمبهفرارگرفتوبهســمتمأموران
تیراندازیکرد.دراینشرایطبودکهعملیاتتعقیبوگریزآغازومتهم
واردکوچهایبنبستدرمنطقهآجودانیهشد.همزمانیکیازساکنان
ساختمانی5طبقهکهبههمراهخانوادهاشقصدخروجازساختمانرا
داشتریموترازدامادرهمانلحظهزنومردپژوسوارواردپارکینگ
ساختمانشدندوبرایفرارازمخمصهاعضایخانوادهراگروگانگرفتند.
ازآنجاکهمتهمانمسلحبودندوجانگروگانهانیزدرخطربود،تیمهای
ویژهپلیسپیشــگیری،آگاهیومأموراننوپودرمحلحاضرشدندو
تالشخودرابرایرهاییگروگانهاآغــازکردند.ایندرحالیبودکه
سردارحسینرحیمی،رئیسپلیسپایتختنیزباتوجهبهحساسیت
موضوعدرمحلحاضرشدهوباپوشیدنجلیقهضدگلولهباگروگانگیر
واردمذاکرهشد.درخواستگروگانگیرمسلحاینبودکهبههمراهزنی
کههمراهشاستوگروگانهاازساختمانخارجشودکهپلیسبرای
حفظجانگروگانهابادرخواستویموافقتکردهودراینشرایطبود
کهمأموراننوپوواردعملشدندوپسازخلعسالحکردنگروگانگیران،

درکمتراز3ساعتازگروگانگیری،آنهارادستگیرکردند.

نقشه سرقت
درتحقیقازگروگانهامشخصشدکهگروگانگیرانقصدسرقت
ازخانههایآنهاراداشتند.یکیازگروگانهاکههنوزوحشتزده
بوددربارهجزئیاتحادثهگفت:منبههمراههمســروفرزندانم
قصدداشــتیمازخانهبیرونبرویمکهریموتپارکینگرازدیم،
همزماندربازشــدوناگهانزنومردپژوســوارواردپارکینگ
شدند.مردجوانمسلحبودکهماراتهدیدکردوگفتاگرحرفی
بزنیمشلیکمیکندوجانمانرامیگیرد.همزمانزنومردیکه
سالخوردهوساکنطبقهاولبودندبهدلیلسروصداازخانهشان
خارجشــدندومردمســلح،همهماراگروگانگرفتوبهداخل
ســاختمانانتقالداد.بعدازماخواســتتاواردیکیازواحدها
شــویمودقایقیبعداززنیکههمراهشبودوبهنظرمیرســید
همسرشاست،خواستتابهسراغواحدهایدیگربرودوهمهرا
یکجاجمعکندامابعدنظرشعوضشدوازاوخواستفرارکند.
آنطورکهمتوجهشدیممردمسلحقصدسرقتاموالماراداشتاما
نمیخواستخودشراتسلیمپلیسکند.ویادامهداد:مردمسلح
نگرانوضعیتهمسرشبودکهازخانهخارجشدوبهراهرورفتتا
ازپنجرهنگاهیبهبیرونبیندازدوهمزمانشروعبهتیراندازیبه
سمتمأمورانکرد.ماهمازفرصتاستفادهکردهودررابهروی
گروگانگیربستیمواواینباربهطبقهسومرفت،بالگددررابازکرد
و3نفرازساکنانآنواحدراگروگانگرفتکهدرنهایتباحضور

مأموراننوپوگروگانگیریپایانیافتومتهماندستگیرشد.

قصدمان گروگانگیری نبود
فریبا زنی 32ساله است که 
او هم مدرک کارشناســی 
ارشد دارد. فریبا هرگز فکرش را نمی کرد که 
نقشه عجیب او و شــوهرش به گروگانگیری 

مسلحانه ختم و اقدام آنها خبرساز شود.

چطور حاضر شــدی با همسرت 
همراه شوی؟

همسرم مرد بدی نیست. می دانستم که قصد 
و نیت بدی ندارد. او می خواست به مردم کمک 
کند و فقرا را از بی پولی نجات بدهد. می خواست 

کاری کند که دیگر جامعه، فقیر نداشته باشد و همه یک دست زندگی کنند.  
اما دست به گروگانگیری زدید؟

نه من و نه شوهرم قصدمان گروگانگیری نبود. می خواستیم الیو بگیریم و بعد 
از سرقت اموال را بین افراد نیازمند تقسیم کنیم که نشد.

تحصیالتت چقدر است؟
فوق لیسانس دارم.

چند فرزند داری؟
یک دختر 2ساله و پسر 8ساله که روز حادثه نزد مادرم بودند.

گفتوگو1

گزارش
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روزنامه نیویورک تایمز ]آمريكا[

دوره جدیدی از انزوای طالبان فرا خواهد رسید
عملیات ترور ایمن الظواهری در منطقه امنیتی کابل و افشای اینکه 
طالبان به یکی از طراحان اصلی حمالت 11سپتامبر پناه داده است، 
نقطه عطفی برای حاکمیت این گروه در افغانستان خواهد بود. 
ترور رهبر القاعده در خانه رهبران طالبان نشان داد که این گروه 

در مقایسه با تجربه اول حاکمیتش در کابل تغییری نکرده است.

سرانجام پس از هفته ها کش وقوس  
دیپلماتیــک و تهدیدهای نظامی 
چین، رئیس مجلــس نمایندگان 
آمریکا به تایوان سفر کرد. نانسی پلوسی نخستین 
مقام ارشد آمریکایی است که در 25سال گذشته در 

سفر رسمی به تایوان رفته است.
سفر 18ساعته رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به 
تایوان در حالی انجام  شد که ارتش چین طی روزهای 
اخیر بارهــا آمریکایی ها را به اقــدام نظامی تهدید 
کرده بود. با این حال پکن در نخستین اقدام، سفیر 
آمریکا را احضار کرده و اعتراض شدید خود را به این 
سفر اعالم کرد. همچنین »وانگ یی« وزیر خارجه 
چین،  با انتشار بیانیه ای هشــدار داد: »آن دسته از 
سیاستمداران آمریکایی که در موضوع تایوان با آتش 

بازی می کنند، به پایان خوبی نمی رسند.«
چین همزمان با حضور پلوسی در شهر تایپه، مرکز 
تایوان، مجموعه ای از تحریم های اقتصادی را علیه 
تایوانی ها وضع کرد. همچنین، حمالت سایبری به 
سامانه های اینترنتی و رایانه های تایوانی آغاز شده 
است. چینی ها صادرات شن و ماسه به تایوان را هم 
متوقف کرده اند. گفته شــده، واردات موادغذایی از 
بیش از 100شرکت تایوانی هم متوقف شده است. 
شرکت هایی که در فهرست تعلیق واردات قرار دارند 
شامل تولیدکنندگان چای، میوه های خشک، عسل، 
دانه های کاکائو و ســبزیجات هســتند؛ همچنین 
ممنوعیــت خرید ماهــی از حدود 700کشــتی 

ماهیگیری نیز در این فهرست قرار دارد.
ارتش چیــن نیز اعــالم کــرده کــه در محدوده 
130کیلومتری تایوان، یک رزمایش بزرگ نظامی 
با استفاده از تسلیحات جنگی برگزار می کند. ارتش 
همچنین شمار زیادی خودروی زرهی را به سواحل 
فوجیان، نزدیکترین استان چین به تایوان اعزام کرده 
است. مقام های چین و تایوان در سال1۹۹2 توافق 
کردند هر اقدامی در این منطقه و در روابط طرفین 
براساس اصل »چین واحد« باشد. براساس این اصل، 
چین و تایوان به یک کشور که همان سرزمین مادری 
است تعلق دارند. همچنین براساس اصل چین واحد، 
هر کشوری که دارای روابط رسمی با پکن است حق 
ندارد با تایوان روابط رسمی داشته باشد. آمریکا نیز 
با پذیرش این اصل به روابط »غیررسمی« با تایوان 
بسنده کرده است. تا پیش از سفر پلوسی، واشنگتن 
نمایندگان غیررســمی به این تایوان می فرســتاد؛ 
رویکردی که به نظر می رســد با ســفر اخیر رئیس 

مجلس نمایندگان آمریکا تغییر کرده است.

چرا چین جنگ نمی خواهد؟
همزمان با باال گرفتن تنش ها و آماده باش نیروهای 
آمریکایی، تایوانی و چینی در منطقه، برخی ناظران 
نســبت به وقوع درگیــری هشــدار می دهند، اما 
اندرو مرتــا، مدیر مرکز تحقیقــات جهانی چین در 
دانشــکده مطالعات جان هاپکینز، در گفت  وگو با 
روزنامه نشــنال امارات با رد این احتمال می گوید: 
»شفاف بگویم گرچه اقدام نظامی چین علیه تایوان 
دور از ذهن نیست اما فکر نمی کنم که عملی شود.« 
شیائوشی مارتین، محقق امور بین الملل در مؤسسه 
کلینگنــدال)Clingendael(، نیز بــا رد احتمال 
درگیری نظامی چین و تایوان  می گوید: »باید میان 
اینکه چین توانایی چنین حملــه ای را دارد و اینکه 
اصال قصد چنیــن کاری را دارد یا نــه، تفاوت قائل 
شویم. تنها به این دلیل که چین توان نظامی حمله 
به تایــوان را دارد به این معنی نیســت که بخواهد 

چنین کاری کند.«
به اعتقاد مارتیــن، بی میلی چین بــرای درگیری 
نظامی با تایوان دالیل بسیاری دارد؛ ازجمله اینکه، 
حمله به تایوان می تواند اعتبار بین المللی این کشور 
را خدشه دار کند، تنش  با کشــورهای دیگر به ویژه 

همسایگان را افزایش دهد و روابط اقتصادی گسترده 
پکن با جامعه جهانــی را متاثر کند. پکن همچنین 
برای حمله و حفظ اشــغال نظامی تایوان به منابع 
زیادی نیاز خواهد داشــت. به عبارت دیگر، هزینه 
حمله به تایوان برای این کشور بســیار زیاد بوده و 
همین مسئله این گزینه را به آخرین راه حل پیشروی 

پکن تبدیل می کند.

گزینه های پیش روی پکن
خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به گزینه های پیشروی 
چین نوشته: شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
و جو بایدن، رئیس جمهــور آمریکا در تماس تلفنی 
هفته پیش خود نشــان دادند که هیچ یک به دنبال 
تقابل نظامی نیستند اما تشدید لفاظی های خصمانه 
احتماال طرف چینی را مجبور خواهد کرد که به سفر 
پلوسی پاسخ محکمی دهد؛ به ویژه که شی جین پینگ 
در آستانه آغاز ســومین دهه حکمرانی اش بر حزب 
کمونیست اســت. بر این اســاس، یکی از نخستین 
اقدامات پکن می تواند تشــدید نقض حریم هوایی 
تایوان باشــد. تا پیش از این هم هواپیما های نظامی 
چین روزانه بارها وارد حریم هوایی تایوان می شدند؛ 

امری که اعتراض تاپیه را به دنبال داشت.
روزنامه دولتی گلوبال تایمز، چاپ پکن نیز پیشنهاد 

کرده که چین می تواند با پرواز مســتقیم نظامی بر 
فراز تایوان، دولت »تسای اینگ ون«، رئیس جمهور 
تایــوان، را مجبور به کناره گیری کنــد. یکی دیگر 
از اقدامــات احتمالی پکن به نوشــته این روزنامه، 
می تواند آزمایش های موشــکی چین در نزدیکی 
مرزهای تایوان باشــد. گذشــته از گزینه های باال، 
تأثیرگذارترین واکنش غیرنظامی چین به تحوالت 
اخیر تایوان می تواند تنبیه شــدید اقتصادی باشد. 
بلومبرگ نوشــته: چین بزرگ ترین شریک تجاری 
تایوان اســت و حجم تجاری 2کشــور با 26درصد 
افزایش نسبت به سال گذشــته به 328.3میلیارد 
دالر رسیده اســت. بر این اســاس، پکن می تواند 
با تحریم گســترده صادرکنندگان تایوانی به ویژه 
در بخش کشــاورزیـ  روندی کــه همین حاال هم 
کلید خوردهـ  روابط تجاری خــود با تایپه را به طور 
چشمگیری کاهش داده و محدود کند. البته چین 
در این زمینه نیز باید احتیاط به خرج دهد؛ چون به 
چیپ های الکترونیکی پیشرفته تایوان نیاز دارد. بنا بر 
گزارش بلومبرگ، تحریم دولتمردان تایوانی از دیگر 
گزینه های پیشروی چین است. پکن همین حاال هم 
تعدادی از سیاســتمداران تایوانی را تحریم کرده و 
احتماال در روزها و هفته های آینده، شمار افرادی که 
در این فهرست قرار می گیرند، بیشتر هم خواهد شد.

هزینه ماجراجویی پلوسی، از جیب اقتصاد تایوان
چین به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری تایوان، قصد دارد سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه را با تحریم اقتصادی تالفی کند

گزارش

آتش بس یمن تا 2ماه دیگر تمدید شد
پس از چند هفته تکاپوی »هانس گروندبرگ«، فرستاده ویژه 
سازمان ملل در امور یمن برای تمدید آتش بس، سرانجام در 
آخرین ساعات روز سه شنبه، او اعالم کرد که توافق آتش بس 
برای 2ماه دیگر تمدید شده اســت. اعالم تمدید آتش بس 
یمن تنها چند ساعت قبل از پایان آن اعالم شد. توافق فعلی 
آتش بس از نیمه فروردین ماه امســال با پیشنهاد سازمان 
ملل آغاز و سپس برای دومین بار در خرداد ماه و اکنون برای 

سومین بار تمدید شده است.
براساس گزارشی که وبگاه رسمی سازمان ملل در این ارتباط 
منتشــر کرده، هانس گروندبرگ مفــاد تمدید آتش بس را 
به مانند همان 2 دوره قبل شــامل توافــق طرفین در مورد 
مکانیســمی برای پرداخت منظم حقوق کارمندان در شهر 
صنعا، باز کردن جاده ها در تعز و سایر استان ها، تأمین سوخت 
از طریق بندر الحدیده و همچنین امکان ورود و خروج پروازها 

از فرودگاه صنعا به اردن و مصر عنوان کرده است.
ســازمان ملل درباره آتش بس 4ماه گذشــته گفته که این 
آتش بس منجر به کاهش 60درصدی تلفات غیرنظامیان و 
کاهش نزدیک به 50درصدی آوارگان شــده است. عالوه بر 
این، 26کشتی سوخت وارد بندر الحدیده گردید و 36پرواز 
رفت و برگشــت بین صنعا و پایتخــت اردن و قاهره مصر 
برقرار شــد. با اعالم این آمار، اما به نظر می رسد که یمنی ها 
چندان رضایتی از آتش بس در 4ماه گذشته ندارند. آنها علت 
نارضایتی خود را نقض مکرر آتش بس از سوی ائتالف سعودی 
عنوان کرده اند. وبگاه المســیره یمن وابسته به دولت صنعا 
موارد نقض آتش بس از ســوی ائتالف سعودی ها را مستند 
کرده اســت. به گزارش المســیره، به طور معمول در برخی 
روزها بیش از 100پرواز جنگنده های سعودی و ائتالف عربی 
در آسمان یمن انجام شده است. در موارد متعددی هم این 

پروازها همراه با بمباران مناطقی از یمن بوده است.

همین نقض مکرر آتش بس طی 4ماه گذشته در یمن باعث 
شد تا »محمد عبدالسالم«، ســخنگوی جنبش انصاراهلل و 
رئیس هیأت مذاکره کننده این جنبش در نخستین واکنش به 
ادامه آتش بس خواستار رفع محاصره کامل یمن و پای بندی 
به مفاد آتش بس شود. در طرف مقابل نیز، وزارت امور خارجه 
عربستان سعودی اهمیت باز کردن گذرگاه های انسانی در 

»تعز« را در این آتش بس مورد تأکید قرار داده است.

سید حسن نصرهللا
دبیر کل حزب هللا لبنان

تــا زمانــی کــه ســناریویی آمریکایــی 
وجــود  منطقــه  در  اســرائیلی  ـ 
داشــته باشــد، مــا در تمــام ســطوح 
اعــم از نظامــی، امنیتــی، فرهنگــی 
و اجتماعــی بــا آن مقابلــه خواهیــم 
کــرد و میــدان مبــارزه و مقاومــت 
علیــه آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی 
همچنــان ادامــه خواهــد داشــت. 
بزرگ تریــن  اســرائیل  و  آمریــکا 

مصداق شیطان هستند. )المنار(

دونالد ترامپ
رئیس جمهور پیشین آمریکا

چــرا نانســی پلوســی دیوانــه در تایوان 
اســت؟ او همیشــه باعث دردســرهای 
زیادی می شــود. پلوســی هیــچ کاری را 
بــه خوبــی و درســت انجــام نمی دهــد، 
ازجمله دو استیضاح ناموفق، از دست 
دادن مجلس و غیره، خودتان ببينید.

)فاکس نیوز(

نقل قول جهان نما

کیوسک
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شهر عاشورا  باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

   ضرورت شور و شعور 
در عزاداری ها

بــدون تردید عــزاداری بر 
امامــان معصــوم و اشــک 
ریختن بــر مظلوميت آنان 
یکی از مظاهر فرهنگ شيعی است. اینکه دليل و فلسفه 
این کار چيســت و چه اهدافی دارد، مباحثی اســت که 
همواره مورد بحث و گفت وگوی علما و اندیشمندان بوده 

و از 2زاویه قابل توجه و دقت است:
از نقطه نظر عاطفی: ما شيعيان امامان خود را از 

پدرانمان بيشتر دوســت داریم و خواه ناخواه در 1
شادی و حزن آنان شریک هستيم که خودشان فرمودند: 
شــيعيان ما از گل ما آفریده شــده اند؛ در شادی ما شاد 

هستند و در اندوه ما اندوهناک.
 از نقطه نظر سیاسی و اجتماعی: آنچه مسلم 

اســت احيای ایــن عزاداری ها و بزرگداشــت 2
همه ساله آن عزیزان، باعث پایداری و تداوم ذکر و نامشان 
و ترویج مکتب اعتقادی و اخالقی و عملی آنان است. در 
این مناســبت ها و مراســم است که شــيعيان، زندگی 
پيشوایان شــان را بيش از هر وقت دیگــری مورد دقت، 
مطالعه و گفت وگو قرار می دهند و از آنها درس های الزم را 
می گيرند. همين عامل موجب سفارش بزرگانی چون امام 
خمينی)ره( به زنده نگه داشــتن محرم و صفر بود؛ چون 
همين محرم و صفر و همين عزاداری هاست که اسالم را 
زنده نگه داشته اســت. همه اینها درصورتی است که در 
عزاداری ها اکتفا به شور محض نشــود و شعور حسينی 
بن مایه اصلی آن باشــد. گاهی دیده می شود که شکل و 
محتوای این یادبودها و عزاداری ها دچار بدعت و انحرافات 
خطرناکی شده و رو به سویی می رود که به یقين با فرهنگ 
اصيل شيعی نه تنها ســازگاری ندارد که حتی منافات و 
تعارض هــم دارد. اســتفاده از چهره نــگاری خيالی و 
غيرمستند امامان، اشعار پوچ و مداحی هایی که جز اهانت 
به ســاحت مقدس معصومان چيز دیگری در بر ندارد، 
شيوه های مدرن و پست مدرن عزاداری و تعزیه گردانی، 
افراط و تفریط در مقدار و طول زمان عزاداری ها، استفاده 
نابه جا از احساسات و عواطف جوانان و چشم و هم چشمی 
در برگزاری هيئت ها و دسته جات و نمایش بعضی از این 
منظره های موهن در رسانه ها جز وهن اسالم و تشيع را در 
پی ندارد.  شيعه آنقدر منطق و استدالل دارد که نيازی به 
این خرافه ها و بدعت ها نداشته باشد. اتفاقاً سفارش بزرگان 
به احيای مراسم عزاداری، برای ترویج و تبين همين منطق 
و استدالل است. ســنت عزاداری اصيل شيعی همواره 
اینگونه بوده است که در مجالس یادبود و روضه خوانی ها 
غالب وقت شرکت کنندگان به بيان احکام دینی و معارف 
اســالمی، آموزش اعتقادات صحيح و همچنين تشریح 
سيره و روش زندگانی آن بزرگواران می گذشت و در پایان 
با ذکر مصایب آنان و یادآوری مظلوميتشان اشکی ریخته 
می شــد. این بود که معموالً حتی مردم عوام سرشار از 
اطالعات دینی و اعتقادات محکــم مذهبی بودند که در 
همين مجالس به دســت آورده بودند. در واقع مجالس 
عزاداری هم بهانه ای برای آموزش دین و تبيين زندگی و 
سيره ائمه اطهار و الگو سازی  مناسب برای مردم بود و هم 
شيوه و روش عزاداری و حتی نوع اشــعار و محتوای آن 
آموزه های صحيح علمی و عملی عزاداران را در پی داشت.
اگر از ثواب عزاداری گفته ایم و شنيده ایم، به یقين مربوط 
به عزاداری هایی اســت که در آن نه تنها نظام تشــيع و 
حرمت امامان و نيز دین مبين اســالم مورد هتک قرار 
نگيرد که حتی مســتحکم تر نيز بشود. ســابق بر این از 
مداحی و روضه خوانی، به عنوان حســن ختام یا به عنوان 
نمک مجلس یاد می شد و عمده وقت مجالس عزاداری را 
خطابه ها، وعظ ها، بيان احادیث و احکام پر می کرد. امروزه 
اما متأسفانه در بســياری از مجالس عزاداری ما، نه تنها 
وعظ و ارشــاد و بيان احکام و حقایق دینی جایی ندارد 
که شيوه عزاداری ها هم اســباب دین گریزی خودی ها 
و تمســخر بيگانگان را فراهم می آورد. واقعاً چه چيزی 
از اشــعار و مداحی های پوچ و بی محتــوا عاید جوانان و 
شرکت کنندگان می شود؟ آیا فکر کرده ایم که این جوانان 
و این شرکت کنندگان بعد از یک دهه و یک سال عزاداری، 
چقدر دارای تغيير رفتار و روش در زندگی شده اند؟ چقدر 
با شخصيت شــخصی که بر وی گریه می کنند و ژرفای 
وجودی وی آشــنا شده اند؟ آیا ســينه زنی هایی که گاه 
بيشتر موجب تخليه هيجان های جوانی است تا عزاداری 
و بصيرت، مورد نظر ائمه اطهار است؟ آیا هر کس محکم تر 
پا بر زمين بکوبد، شيعه تر و وفادارتر است؟ آیا سر و صورت 
و سينه خراش دادن و قمه زدن و بر زنجيرها تيغ بستن و... 

امامان ما را خوشحال می کند؟ 
آیا امامان ما راضی هستند که تا بعد از نيمه شب صدای 
بلندگو و صدای گوشخراش طبل و سنج، آسایش مردم را 
بگيرد؟ آیا امامان ما راضی هستند که گذرگاه های عمومی 
و معابر و خيابان ها جوالنگاه رفت وآمد نامنظم و دلبخواه 
دسته جات عزاداری و برپایی تکيه ها و سدمعبرهای عجيب 
و غریب بشود؟ آیا ما اجازه داریم به بهانه عزاداری، تمامی 
عرض خيابان را اشغال کنيم؟ آیا این نهایت بی مسئوليتی 
ما نيست که حتی راهی باریک برای گذر اتومبيل ها باقی 
نگذاریم تا ترافيک وحشــتناک نيم کيلومتری درســت 
نکنيم؟ اگر در این ماشين های پشت دسته عزاداری گير 
کرده، مریض قلبی یا زن باردار پا به زایمان یا کســی که 
حامل داروی اورژانســی برای بيماری رو به موت است، 
وجود داشته باشد آیا امامان به این نوع ابراز ارادت و عشق 
راضی هستند؟ اميدوارم مجالی پيش آید تا در این زمينه 

و انحرافات شکلی و محتوایی عزاداری ها بيشتر بنویسم.

وزن بساطش زیاد بود،  
حدود 50جلــد کتاب 
درون یک چهارچرخ و یک کوله پشتی بزرگ و سنگين 
روی دوش، ایستگاه به ایستگاه، خط به خط، قطار به 
قطار، واگن به واگن همه را برای فروش کتاب هایش 
امتحان می کرد. در مــورد محتوای تک تک کتاب ها 
اطالعات داشت. اطالعاتی از دل کتاب به مسافران ارائه 
می داد تا آنها را به خرید کتاب ها یا شاید سبک شدن 
بار سنگينش تشــویق کند؛ کتاب ها یا روانشناسی-

انگيزشی بودند و یا رمان. می خواهم کاری به محتوا 
و عناوین زرد برخی از کتاب هایش نداشته باشم. اما 
می خواهم که سهم او را برای باال بردن فرهنگ مطالعه 
و افزایش سرانه کتابخوانی تأثير گذار بدانم. حتی کمتر 
فروشنده ای را دیده بودم که این همه با صبر، آرامش، 
اشتياق و حتی عالقه بساطش را تبليغ کند. او فقط 
فروشنده نبود، کلمه می فروخت، نه کلمه می ساخت 
و از هر کلمــه از دل کتاب بــرای معرفی محصوالت 
فرهنگی اش بهــره می گرفت. می گفــت اگر مادری 
نگران هســتيد، اگر اضطراب را به فرزند نوجوان تان 
منتقل می کنيد، اگر نمی توانيد با نوجوان تان ارتباط 

برقرار کنيد، فالن کتــاب از فالن 
نویسنده را پيشــنهاد می دهم. او 
می گفت که اگر نمی توانيد خشم تان 
را کنترل کنيد، نمی توانيد ذهن تان 
را بی خيال و آرام کنيد و دغدغه های 
ذهنی بی شمار دارید، فالن کتاب 
را ورق بزنيــد. اگــر نمی توانيد در 
جمع صحبت کنيد و خجالت شما 
را مغلوب می ســازد کتاب معروف 

قدرت بيان را مطالعه کنيد.
زن کتابفــروش البــه الی آن همه 
کتــاب، رمان هــای معروفی هم 
می فروخت، »خشــم و هياهو« اثر 
ویليام فاکنر را بــا آب وتاب تبليغ 

می کرد، در مورد داستانش صحبت می کرد. از کتاب 
»کيمياگر«، پائولــو کوئيلو، »ســمفونی مردگان« 
عباس معروفی و »سووشون« نوشته سيمين دانشور 
هم تعریف و تمجيد می کرد که می تواند رمان هایی 
خواندنی برای این تابســتان گرم و حوصله سربر به 
حســاب  آید. از تلخی و اثرگذاری سمفونی مردگان 
می گفت و تأکيد می کرد این رمان جایزه سال 2001از 
بنياد انتشارات ادبی فلسفی »سور کامپ« را دریافت 
کرده است.  سووشون را به زنان معرفی کرد و تأکيد 
داشــت که مطالعه آن برای تمام زنــان مهم و الزم 
است. پس به من حق بدهيد که تأثير این فروشنده 
کتاب در باال بردن سرانه مطالعه در کشور را ستایش 
کنم و آن را بهانه ای برای نوشــتن یک دلنوشــته 
بدانم. ما کمی قدیم ترها کتاب را فقط می توانستيم 
از کتابفروشــی های انقالب تهيه کنيــم و رفتن به 
خيابان و ميدان انقــالب برای تهيه یک جلد کتاب، 
از بزرگ ترین سرگرمی ها و هيجان های زندگی مان 
به حســاب می آمد اما حــاال فروشــنده ها کتاب را 
تا ایســتگاه های مترو می آورنــد. نه تنها غرفه های 
تخفيف50درصدی کتاب راه می اندازند که کتاب ها را 
تا واگن های مترو می آورند تا ما برای خرید و خواندن 
یک کتاب پيشقدم شویم. بهانه امرار معاش هم هست 
اما ما آن  را تالش برای کتابخوانی 

برداشت می کنيم!
به عنــوان یکــی از مســافران 
هميشگی و ســال های دور مترو 
آرزو دارم کــه تمــام کتاب های 
این فروشــنده به فروش برسد و 
زمانی که ایــن زن کتاب هایش را 
تبليغ می کند مســافری هدفون 
در گوش اش نباشد، موزیک گوش 
ندهد، در فضای مجازی مشغول 
نباشــد، با تلفن صحبت نکند تا 
تبليغات ایــن زن را گوش دهد و 
بتواند کتابی بخرد؛ تنها آرزوی من 

در واگن مترو همين است.

قصه شهر

سمیه جاهدعطائیان

محمد کاموس

همه بهانه از اوست!

تقويم / سالمرگعدد خبر

حافظ

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

جرس فرياد می دارد که بر بنديد محمل ها

ايام محرم امسال هم درست مثل هر سال 
با برنامه های متنوع فرهنگی و مذهبی پر 
شده و البته   به خاطر روند افزايشی کرونا، 
اغلب اين برنامه ها در فضاهای باز برگزار 
می شود تا بیماری، مردم را تهديد نکند. 
اگر ساکن پايتخت هستید يا در اين ايام 
به تهران ســفر کرده ايد، شرکت در اين 

برنامه ها را از دست ندهید.

محرم و صفر در میدان امام حسین)ع(
در ایام محرم به ویژه 10شــب اول و روزهای 
تاســوعا و عاشــورا، بســياری از دوستداران 
اهل بيت در ميــدان امام حســين)ع(جمع 
می شوند تا شاهد برگزاری عزاداری ها و مراسم 
مربوط به این روزها باشند. امسال هم سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران برنامه هایی 
را با عنوان »جلوه ســوگ« برگزار می کند که 
تعدادی از این برنامه ها درهمين  ميدان  برگزار 
خواهد شــد. آنطور که معاون این ســازمان 
می گوید: قرار اســت جمعه های ماه محرم و 
صفــر، برنامه های عــزاداری مخصوص اقوام 
مختلفی که در تهران حضور دارند مانند تجمع 
آذری های مقيم تهران و تجمع افغانستانی های 

مقيم تهران در این ميدان برگزار شود.

بازديد از پرده عاشورا در کاخ گلستان
چند روز پيش از قدیمی ترین پرده درویشی 
عاشورا به عنوان یکی از قدیمی ترین تابلوهای 
پرده خوانی در کاخ گلســتان رونمایی شد. 
مرمت این اثــر از اســفندماه1399 پس از 
کارشناســی و آسيب شناســی، با همکاری 
پژوهشــکده حفاظت و مرمت آغاز شد و در 
تيرماه سال1400 به پایان رسيد. در فرایند 
مرمت، مرمتگران به نوشتاری از تاریخ خلق 
این اثــر برخوردند که به  ایــن  ترتيب تاریخ 
جدیدی برای قدمت این سبک از نقاشی رقم 
خورد: »حاج حســن چاوش در سال1231 
هجری قمری.« در قســمت باالیی نقاشی 
نيز نوشته دیگری به این مضمون »کمترین 
مهدی شــعبانعلی« دیده می شود. ابعاد این 
پرده نقاشی 148 در 415سانتی متر است. اگر 
دوست دارید از نزدیک این پرده درویشی را 
تماشا کنيد، می توانيد به موزه مردم شناسی 
مجموعه ميراث جهانی کاخ گلستان که این 

پرده در آنجا به نمایش درآمده بروید.

نمايشگاه ماه سرخ
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
نيز همزمان با ایام ســوگواری سرور و ساالر 
شــهيدان اباعبداهلل الحســين)ع(، اقدام به 
برگزاری نمایشگاه نقاشی عاشورایی، با عنوان 
»ماه ســرخ« کرده اســت. در این نمایشگاه 
منتخبــی از آثار نقاشــی )شــامل 33اثر(، 

مربوط به اعضــای مراکــز فرهنگی هنری 
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
در چند سال گذشته، از استان های مختلف 
کشور گردآوری شده است. این نمایشگاه از 
 10مرداد برپا شده و تا پایان این ماه در حال

برگزاری است.

تعزيه در خانه هنرمندان ايران
تعزیه جزئي جدا نشــدنی از برنامه های ماه 
محرم و صفر اســت. امســال هم همزمان با 
فرا رســيدن ایام محرم، خانــه هنرمندان 
ایران و پردیس تئاتر تهران در دهه نخســت 
این مــاه، ميزبــان 20گــروه تعزیه خوان با 
حضور چهره های نامدار و پيشکســوت هنر 
شبيه خوانی سراسر کشور بود. مجلس تعزیه 
دهه اول محرم از 8مرداد با تعزیه »شــهادت 
حضرت شــاه چراغ« در روز اول آغاز شــده 
و تا 17مــرداد در باغ هنر خانــه هنرمندان 
ایران، هر شــب از ســاعت20:30 تا 22:30 
ميزبــان عالقه مندان و ســوگواران حضرت 
سيدالشهدا)ع( خواهد بود. در پردیس تئاتر 
تهران هم هر شــب از ســاعت 21 تا 23 در 
آمفی تئاتر رو باز این پردیس خوانش زیارت 
عاشورا و سوگواری، برپایی ایستگاه صلواتی، 
سخنرانی با محوریت عاشورا و قيام شکوهمند 
امام حسين)ع به کالم شــيخ هادی اتابکی و 
مداحی کربالیی مهدی فتحی و حاج مهدی 

رجبی برگزار می شود. 

 
 

آنهــا که بــر بام ها 
ایســتاده اند، مــه 
را نمی بيننــد که 
سراسيمه از بلندای 

کوه ها سرازیر شده اســت. آنها که در کوچه پس کوچه های 
تنگ، راه می روند، شمعدانی ها را بر رف پنجره ها نمی بينند. 
آنها که سنج ها را به هم می کوبند، آوای چشمه ها را که نه، تنها 
قصيده  ایستادن را می شنوند و تشنگی. آنها، همه آن آدم ها که 
چشم انتظار علم ها ایستاده اند، زمين و زمان را از یاد می برند 
و ماسوله اینگونه در عصر ششمين روز از  ماه محرم، نم اشک 
انسان و آسمان را به جان می خرد تا روایت آزادگی را به مرور 
بنشيند. و این حکایتی  800ساله است که هر سال هزاران نفر 
از عزاداران حضرت امام حسين)ع( و یارانش را پيرامون بقعه 
امامزاده »عون بن محمدبن علی« در شهر تاریخی ماسوله گرد 
می آورد. آنها که سياه پوش و سينه زنان می خوانند: »سقای 
دشت کربال ابالفضل ابالفضل...« ؛ آنان از دور و نزدیک می آیند 
تا مرثيه خوان روزی باشند که آب را به روی سروقامتان کربال 
بستند. این آیين چنين آغاز می شود که ابتدا ریش سفيدان 
4محله »خانه بر«، »مســجدبر«، »کی َســر« و »اسد محله« 
ماســوله، قطعات 4علم  را از مســجد محل خویش به بقعه 
عون بن محمد)ع( می برند تا علم هــا همراه با نوحه خوانی در 
آنجا بسته شوند و بر آنها سبز پوشانده شود. سپس این 4علم 
در دســت علمداران پس از پيمودن مسيری معلوم همراه با 
سينه زنی و مرثيه خوانی روانه مسجد محل خویش می شوند. 
علم ها تا تاسوعا سبزپوشــند اما جامه سبزشان روز عاشورا با 
تن پوشی سياه تعویض می شود و تا پایان ماه صفر سياه پوش 
می مانند.  عزاداری های محرم و صفر که به پایان می رســد، 
مراســمی دیگر برگزار می شــود.  »علم واچينی« نام آیينی 
است که با برپایی آن اهالی ماسوله رخت سياه را از علم ها جدا 
می کنند و علم ها در مساجد می مانند تا عصر ششمين روز از  

ماه محرم سال بعد.

سرزمين من

روز خبرنگار

مریم ساحلی

علم بندان ماسوله

سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

ميرزا سيدکاظم مســتوفی تفرشی از 
صاحب منصبان عصر قاجــار بود. در 
هنگام پادشــاهی محمدشاه به دیوان 
وارد شــد. در ســال1284 قمری، یعنی در ميانه های سلطنت 
ناصرالدین شــاه، به مســتوفی گری اصطبل شــاهی منصوب 
شد.15سال بعدش، مســتوفی اصطبل خاصه و ایلخی چيان و 
کليه دّواب دیوانی اعم از زین خانه، کالســکه خانه، شــترخانه و 

قاطرخانه بود.

  در دارالخالفه، مسجد و مدرســه علميه ای در حوالی امامزاده 
یحيی ساخت که به نام بنيانگذار و واقفش، »کاظميه« مسمی 
یافت. عمارت کاظمی نيز در همان محله، از متعلقات اوســت. 
10ســال پيش از آنکه در دربار ناصری ترفيــع مرتبه یابد، در 
تفرش، زادگاه خود، تکيــه ای در محله »زاَغــرم« ایجاد کرد 
که اکنــون آن را با همين عنوان می شناســيم. ســنگ بنای 
تکيه اما در ســال1274 قمری گذاشته شد. این یعنی امسال، 
یکصدوهفتادمين سالی است که این تکيه از عزاداران حسينی 
ميزبانی می کند. تکيه زاغرم یکــی از کهن ترین تکایای فعال 
ایران است که پس از تکيه دولت، شاید بتوان آن را دومين تکيه 
مسقف ایران نام نهاد با این تفاوت که سقف آن هميشگی است 
و از جنس چوب. چوب در جای دیگری نيز کارگر بوده اســت؛ 
درهای ورودی تکيه که به تزئينات چشم نوازی مزین شده است.
زین العابدین قمی، که معماری این اثر، محصول ذوق اوست، این 
بنا را با خشت و گل ساخت. بدین سان نخستين تکيه کاهگلی 
ایران لقب گرفت. این بنا در اضالع شمال غربی و جنوب شرقی 
صاحب 2ایوان است. نوشته اند ایوان جنوب شرقی، قدیمی ترین 

جانب این مکان مذهبی و معنوی است.
این تکيه مستطيل شکل که سکویی در ميانه آن برای برپایی 
تعزیه وجود داشــته، در 2ضلِع بزرگ تر شمالی و جنوبی اش، 
حجره هایی داشــت با طاق ضربی برای حضور عوام و 2 ضلع 
کوچک تر نيز مخصوص اعيان و اقران شهر. جالب آنکه هریک از 
این غرفه های ده گانه با چراغ آویزهای چوبی  شگفت انگيزشان، 

صاحب نامی برای خود بودند؛ مانند ميرپنج و مجدالممالک.
تکيه آب انبــاری نيز دارد کــه آب آن از قناتی در 5کيلومتری  

تأمين می شود. در گذشــته اهالی در روزی که آب به سوی 
آب انبار روانه می شد موظف بودند مسير را حفاظت کنند 
تا تميز و گوارا  بماند؛ رسمی که   نشان از حرمت گذاری  به 

آب است.   چنين است که اهالی تفرش و محله زاغرم، 
یک قرن و هفتاد سال اســت اینجا در رثای سرور و 
ساالر شــهيدان)ع( ذکر مصيبت می خوانند و بر سر 

و سينه می زنند.

روایتی کوچک در باب فضيلتی بزرگ

 در ستایش جاودانگی

شاید بزرگ ترین حســرت ازلی و 
احتمــاال ابدی انســان جاودانگی 
باشد، از پدر ما که با وسوســه ناميرایی دل به دامان زمين 
داد تا تصور اســاطيری آدميان از خدایگان شــان.از زئوس 
تا گيلگمش. آدمی در جســت و جوی انوشــگی ست و بقا و 
ماندن. دل به جدایی ندارد، وصل را دائم می خواهد و مدام 
و بی وقفه. بخشــی از آرزوی اینک بشــر هم در داستان و 
نمایش هــای رویاپردازانه اش به یافتــن راه و رحيلی برای 
رهایی از مرگ محتوم اســت. برای معاف شدن از فنا و محو 
در بقا. ليک انگاری این فرضيه با تمام شــوخ طبعی بسيط، 
بالهت کودکانه و حرص احمقانه اش، محال و دست نيافتنی 

هم نيست. 
نه با آزمایش های مکرر و بيهوده تجربی یا ورد و سحر تخيلی. 
اگر قرار بر بقا در این دنيا باشــد، نه با تن و کالبد که با ایده و 
آرمان شکل می گيرد. حيات جســم حسين بن علی)ع( در 
دهمين روز از سال 61قمری به پایان رسيد، اما خود حسين، 
چه؟ چرا زنده اســت؟ چطور او را در بيابانــی بی آب و اوالد 
کشتند و حال صيحه اش چون نفخه صور شنيده می شود؟ هر 
روز بلندتر، پرشورتر، زنده تر. رهاتر از هر مرز و گره و گرایشی، 

چرا که حسين نه شهيد راه اسالم، که شهيد راه انسان بود.

درباره تکيه زاَغرم تفرش
 170سال مرثیه خوانی

سیداحمد بطحايی
داستان نویس

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

بی تعارف و تکلف، مثل 
 همین متن کوتاهی که

می بینید. ما منتظريم 
تــا نوشته هـــايتان 
درباره مسائل روزمره، 
مشکالت و دغدغه هايتان را برای ما ارسال 
کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی 

هم هستید جايتان اينجا محفوظ است.
متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  
با شــماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

»جا مانده است / چیزی، جايی / که هیچ گاه ديگر / هیچ چیز / 
جايش را پر نخواهد کرد / نه موهای سیاه / نه دندان های سفید« 
آخرش هم معلوم نشد دقيقا چه کاره است؛ شاعر است 
یا هنرپيشه، نویسنده اســت یا کارگردان تئاتر. معلمی 
و طلبگی هم کرده بود. ولی چيزی که معلوم اســت این 
است که هيچ وقت خوشحال نبود، نمی خندید، از ته دل 
نمی خندید. در همه کارهایش این غم و غصه معلوم است. 
می گویند در شعرها و نوشــته ها و بازی هایش بيشتر از 

همه شاعرها و نویسنده ها و هنرپيشه های دیگر، خودش 
بود. در شعرهایش همان کسی است که با »نازی« حرف 
می زند. وقتی »مرغابی در مه« را می نویســد، درســت 
مثل همان مردی اســت که با زنش آمده تهران و درگير 
می شود با پایتخت و مردمش. وقتی »سایه خيال« را بازی 
می کند، همان »حســين پناهی« است، با همان اسم. با 
صداقت عجيب و غبطه برانگيزش، هميشه نقش دیوانه ها 
را بازی کرد. دیوانه هایی از آن دســت که پولس قدیس 
گفته بود: خداوند برای شرمنده کردن عقال آفریده شان. 
حسين پناهی در روستا به دنيا آمد، همان روستایی که 

بعدها سریال »بی بی یون« در آنجا فيلمبرداری شد. اول 
رفت علوم حوزوی خواند. بعد رفــت تحصيل بازیگری 
و هنرپيشــگی کرد. قبل از جنگ بود که دست همسر و 
فرزندش را گرفت وآمد تهران کــه فعاليت هنری کند. 
شروع کرد به نوشــتن و بعد هم بازی در فيلم. چندتایی 
هم جایزه گرفت. حوالی دهه 70هم شعرهایش را منتشر 
کرد. با این همه معروفيت، وقتی که از دنيا رفت هيچ کس 
نفهميد. بعد از 3روز جنازه اش را در خانه اش پيدا کردند. 
48ساله بود. در یکی از مصاحبه هایش گفته بود دوست 

دارد در 40سالگی بميرد، 8سال دیرش شده بود!

 من حسین ام، پناهی ام

حاللمان کنید
من عاشــقش شدم و 
ديــدم راه گريز ندارم. 
داســتان از اينجا آغاز 
شد؛ هنوز 20ســالم نشــده بود که يک روز يکی از 
دوستانم چند نوار کاست آورد و گفت »اينها را گوش 
بده و هرچی گفت بنويس، واو بــه واو، از خجالتت 
هم در میام« و رفت. نوارها را آوردم خانه و در ضبط 
صوت گذاشــتم. خوب به خاطر دارم کــه دو نفر با 
هم درباره تاريخ شــفاهی ادبیات کودك و نوجوان 
صحبت می کردند. هرچه گفتند را نوشتم. حتی وقتی 
می خنديدند من هم می نوشتم ها ها ها )صدای خنده(. 
صحبت ها و دغدغه هايشان برايم جالب بود. تا صبح 
همه کاســت ها را روی کاغذ نوشتم. صبح با دوستم 
تماس گرفتم و گفتم تمام شــد. بی تاب بودم تا او را 
ببینم و درباره کارش بیشتر بدانم. وقتی ديدمش گفت 
همه کاســت ها را »پیاده« کردی؟ با تعجب نگاهش 
کردم و گفتم همه را نوشتم. وقتی کاغذها را گرفت 
و خواند، بلند زد زير خنــده و گفت »ديگه خیلی واو 

به واو نوشتی«. 
از پله های ساختمان باال رفتیم. میزها با نظم خاص بغل 
به بغل هم بودند اما دنیای هر کدام ربطی به ديگری 
نداشت. هر کدام با شــور و هیجان پیگیر داستانی 

بودند. 
يکی از جنون های همیشگی من، اين بود که قرار است 
در آينده چه کاره شوم. هیچ وقت کسانی که 30 سال تا 
دم بازنشستگی هر روز يک کار ثابت انجام می دادند 
را درك نکردم. اما آن روز در آن ساختمان دلم لرزيد. 
ناخوداگاه ياد حرف مادرم افتادم که می گفت از کودکی 
يک جا بند نمی شدم. اصال محیط آرام و خنثی آزارم 

می داد. تا آن روز... 
روز عید غديرخم بود. تعطیل بود اما درآن ساختمان 
همه سرکار بودند و اثری از تعطیلی شهر نمی ديدی. 
اينجا همه خبردار بودند و آماده و روايت ها داشتند 
برای بی خبران فردا. وقتی آن همــه انرژی را يکجا 
ديدم، دلم برای اين دنیای جــدا از روزمرگی لرزيد. 
احســاس کردم اين همان دنیايی است که می تواند 

ذهن و دلم را آرام  کند.
امروز 20سال از 20ســالگی ام می گذرد و من هر روز 
عاشق تر شــدم. هنوز هم از »هوا«ی آسمانش نفس 
می گیرم. از »آب« چشمه جوشانش حیات و از تلخی 
حوادثش »آتش«. من عاشقانه »خاك« قلم می خورم؛ 

نان را خدا خودش می دهد.
من يک خبرنگارم. من و دوستانم را حالل کنید اگر 

گاهی خبرهايمان تلخ می شود.

دل
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ی/
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بعضی از آدم ها این سعادت را پیدا می کنند که نام شان، قلم شان و تراوشات هنری شان عجین می شود با نام 
بزرگان دین و معرفت  و بدون شک یکی از این آدم ها باید سیدمهدی شجاعی باشد؛ نویسنده ارجمندی که 
ادبیات دینی پس از انقالب را، به قله ای جدید رساند و جزو شاخص ترین و شاید بتوان گفت شاخص ترین 
نماد این ادبیات در کشورمان شمرده می شود. این هم سعادتی بود تا دانشــجوی جوان تئاتری که کارگردانی این رشته را دنبال 
می کرد، یکباره بخواهد سر از نویسندگی در بیاورد و همه توان و ذهنش را صرف این حوزه کند. سال 1358بود که نخستین آثارش 
در 20سالگی در مطبوعات و کتاب و... کم کم نشر یافت تا مسیری آغاز شود که پایان آن، قله ای به نام سیدمهدی شجاعی بود. جالب 
اینکه این دانشجوی ادبیات دراماتیک، سابقه داوری در جشنواره فیلم فجر و تئاتر فجر و فیلم کودک و نوجوان و جشنواره مطبوعات 
را هم در انبان تجربه هایش داشته و فیلمنامه آثاری چون »بدوک«، »دیروز بارانی« و »پدر« نیز اثر مشترک او و سینماگران شاخصی 
چون مجید مجیدی است. حاال پای صحبت های نویسنده آثاری چون »سانتاماریا«، »غیر قابل چاپ« و »سری که درد... می کند« 
نشسته ایم که در ادبیات دینی برای همیشه  نام خود را با کتاب هایی چون »کشتی پهلوگرفته«، »پدر، عشق و پسر«، »آفتاب در 
حجاب«، »از دیار حبیب«، »شکوای سبز«، »خدا کند تو بیایی«، »سقای آب و ادب«، »دست دعا، چشم امید«، »کمی دیرتر...«، »دنیا 
پس از تو نباشد« و »زنی، مردی و دنیایی نامردی« ماندگار کرده است. اخیرا او در تازه ترین اثر خود با عنوان »جوشن حسینی«، 
با استعانت از فرازهای دعای جوشن کبیر، هزار عبارت کوتاه شامل متن صلوات و سالم بر امام حسین)ع( را در انتشارات نیستان 

مکتوب کرده. همین بهانه ای شد تا درباره عاشورا و محرم و قیام حسینی بیشتر بگوییم و بشنویم... .

یادداشت

حقمطلبرادربارهعاشوراادانکردهایم

رخت عزای امام حسین ع  
عمویم را ماندگار کرد

رئیس این رادیو 
اباعبدهللا  است...

نباید موسيقی سوگ و سرور  را   
جای هم استفاده کرد

 با     امیر حاج رضایی، درباره هیئت طیب حاج رضایی 
که طوالنی ترین دسته سینه زنی تهران را داشت

با فرهاد دهنوی؛ شناخته شده ترین تهیه کننده 
رادیو اربعین که باید آن را حسینی ترین رسانه ایران بدانیم

با سیدعباس سجادی، بنیانگذار یکی از مهم ترین برنامه های 
نغمه های عاشورایی درباره موسیقی آئینی و آسیب های این حوزه
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جهانتشنهاوست
انسان ها، عاشق چیزهایی هستند که ندارند. شاید 
هم عاشق ایده هایی که ندارند یا می خواهند داشته 
باشند یا نمی توانند داشته باشند یا هر چیزی. انسان ها 
افراد شجاع را دوست دارند؛ غالبا به این دلیل که 
شجاعت، امری پسندیده است و البته بیشتر از این 
»غالبا«، به این سبب که معموال خودشان دوست 
دارند افرادی شــجاع و پردل باشند اما یا چنین 
نیست یا در موقعیت هایی قرار می گیرند که چنین 
نیست یا دوست دارند به جایی برسند که چنین 
باشد. هرچه که باشد خأل است؛ یعنی در خودمان 
احساس می کنیم و در نتیجه جذب کسانی می شویم 
که این خأل را به خوبی پر کرده اند یا در نقطه مقابل 

این خأل هستند.
اجازه بدهید قبل از ادامه بحث، به نکته ای جالب 
اشاره کنم. در کتابی مربوط به سلحشوران ژاپن 
قدیم، نقل قول جالبی آمده بود. آنجا می گفت معموال 
آدمی، نخستین تصمیمی که می گیرد، ناب ترین 
تصمیم او است. البته مفهوم چنین بحثی، موارد 
نسنجیده و فکرنشده نیست. مثال کسی به مظلومی 
دارد جفا می کند، نخستین نکته ای که به ذهن تان 
می رسد و نخستین ایده این است که بروید و حمایت 
کنید و نگذارید که این ظلم تداوم پیدا کند. این 
می شود ناب ترین تصمیم؛ چرا که در آن ریب و ریایی 
نیست و در آن هیچ مصلحت سنجی و هیچ عقل 
ترسانی دخالت نمی کند. بعد از این، حاال تصمیم 
دومی هم اتفاق می افتد؛ تصمیمی که در آن حاال 
منطق ما و عقل ما، دخالت می کند. البته منظور در 
اینجا هم آن عقل و منطقی است که غالبا ترس محور 
و مصلحت محور است. در این صورت می گوییم که 
بله، اگر من دخالت کنم و بروم برای حمایت از این 
مظلوم، اگر طرف مقابل مثال چاقویی بردارد تکلیف 
 چیست، اگر اصال حق با این مظلوم نباشد چه و... . 
یعنی این سیر »اگرها« که شروع می شود، شما 
وارد این مرحله دوم تصمیم ها می شوید. در اینجا 
ترس، کم کم محور تصمیم ها می شود و تصمیم های 
شما، دیگر چیزی که دل تان و فطرت تان خواسته، 
نیست؛ چیزی است که آینده نگری ترس محورتان 
خواسته. در مرحله آخر هم تصمیم هایی داریم که 
اساسا دیگر مهم نیستند و تصمیم های معمول و 
مرسوم و خسته و رنگ پریده همیشگی هستند 

که از روی عادت اتفاق می افتد.
اینجاست که اشاره می کنیم بیشتر مردم جسارت و 
شجاعت و پردلی را دوست دارند. بیشتر مردم دوست 
می دارند در کنار آدمیانی باشند که چنین اند؛ چرا که 
خودشان غالبا چنین نیستند. آنها فطرتا می دانند که 
تصمیم درست و تصمیم شجاعانه چیست؛ حتی بارها و 
بارها در طول زندگی شان چنین تصمیم هایی گرفته اند. 
اما خیلی راحت، به مرحله دوم و سوم تصمیم ها رفته اند 
و دیگر این ترس ها و مالحظه ها و آینده نگری های 
سودمحورانه و... بوده که تصمیم های اولیه شان را به 
دیوار کوبیده است. پس آنها جنس شجاعت و رنگ 
و بو و ماهیت آن را می شناسند و خوب می دانند افراد 

شجاع و جسور و پردل چه جنسی دارند.
این نکته در همه حوزه ها دخالت دارد؛  حتی در 
مادی ترین حوزه ها. چرا افراد، غالبا ثروتمندان را 
دوست می دارند، ولو اینکه در ظاهر دارند به آنها 
بد و بیراه می گویند؟ اول به این دلیل که می دانند 
آنها چیزی را دارند که خودشان ندارند. دوم اینکه 
غالبا می دانند که خودشان، بارها تصمیم گرفته اند 
که بروند و کارهای درخشانی انجام بدهند تا دیگر 
در یک فرایند خســته کننده و افسرده کننده و 
خردکننده، صرفا برای چندرغاز حقوق سر ماه کار 
نکنند و ایده ها و انگیزه های بهتری برای کارشان 
داشته باشند. اینکه حاال مادی ترین حوزه زندگی 
است؛ شما تصور کنید که در حوزه های معنوی تر 
و اخالقی تر  و روحی تر نیز چنیــن رویکردی را 
می توان دنبال کرد و نوعی قانون جاذبه، به قول 
عالمه مطهری در کتــاب »جاذبه و دافعه علی«، 
مطرح کرد؛ اینکه جهان محل جذب و دفع است و 

بیشتر اینها جنبه روحی و اخالقی دارند...
از همین جاســت که ادعا می کنیم جهان امروز، 
به شدت تشنه عاشوراست؛ تشــنه حسین)ع( 
است؛ تشــنه قیامی این چنین است. از این بابت 
که جهان امروز، شجاعت الزم برای حرکت علیه 
خیلی از موقعیت هایی که گرفتار آن شده را ندارد؛ 
چه در بعد فردی و چه در بعد جنبی. انسان ها غالبا 
می دانند چه اتفاقی باید بیفتد، اما فکر خیلی چیزها 
را می کنند و پیش نمی روند. درست مثل مردم کوفه 
که می دانستند که حق کدام است و باطل کدام و 
مگر می شود خلیفه مسلمانان در مأل عام شراب 
بخورد و حیوان بازی کند و...، ولی جرأت پیش رفتن 
نداشتند. درست است که هزار و اندی سال گذشته  
اما موقعیت همان موقعیت است. پس جهان امروز 
نیز  سخت تشنه عاشوراست؛ چرا که نیاز به شجاعت 
عاشورایی دارد؛ نیاز به معنویت عاشورایی دارد؛ 
نیاز به آگاهی عاشورایی دارد و این، چیزی است 
که غالب مردم یا ندارند، یا می دانند که باید وجود 
داشته باشد ولی به هر دلیلی سمت آن نمی روند.

از دل چنین نیازی است که شاهد ظهور ادبیات و 
هنر دینی هم هستیم؛ از آن دستی که بزرگانی چون 
سیدمهدی شجاعی دل در گرو آن داده اند  و نه نوعی 
ادبیات و هنر رسمی و خشک که نه ماهیت قضیه 
را درک کرده، نه شکل قضیه و نه هدف قضیه را؛ 
صرفا از روی عادت است. اما ادبیاتی از آن دست که 
شجاعی خلق می کند، خود تبدیل به نوری می شود 
که برانگیزاننده و راهنمایی بخش است. ادبیاتی که 
هم ما را پیش می برد، هم در جاهایی دیگر خود قاصر 
است از بیان چنین عظمتی و همین درک و استیصال، 
که می شود مزیت برتر بزرگ آن. ادبیاتی که در کنار 
همان نکاتی که در پاراگراف های ابتدایی ذکر کردیم، 
تبدیل می شود به چیزی که نیاز بشر امروز است؛ 
چرا که بشــر فطرتا می داند باید دنبال چه برود و 

حتی بارها و بارها نیز این تصمیم را گرفته اما... .

    شــما از نام های شناخته شده و 
معتبر ادبیــات دینــی در ایران 
محســوب می شــوید؛ طوری که 
وقتی صحبت از محرم و عاشورا و 
رویدادهای دینی شاخص می شود، 
همه به یاد آثار شــاخص شــما 
می افتند. بعد از این همه کارکردن 
در این حوزه، آیا فکر می کنید ممکن 
است به پایان برســید یا سوژه ها و 

ایده ها و پیام ها به پایان برسند؟
هرگز. به یــاد دارم در گفت وگوی قبلی با شــما 
هم گفتم که هنــوز این همه راه آمــده ام، اما به 
نقطه تحت بای بســم اهلل معارف این بزرگان هم 
نرسیده ام. متأسفانه کارهای نکرده در این حوزه 
بسیار است و قلم و بیان ما نیز ناقص. درست مثل 
گنگ خواب دیده ای هستم که زبان و قلمش الکن 
از بیان است. پس بحث رسیدن به پایان نیست؛ 
شاید بحث ناتوانی ما و بحث بی توجهی ما یا بحث 
لکنت در فن بیــان ما در حوزه نوشــتار و گفتار 

است؛ همین.
    من افراد مختلفی را دیده ام که 
شــاید چندان تقید ظاهری دینی 
خاصی ندارند اما عاشق کتاب های 
شما هستند و به شدت دنبال شان 
می کنند. این همــه اثرگذاری آثار 

سیدمهدی شجاعی از کجا می آید؟
اثرگذاری که دست من و ما نیست؛ دست دیگری 
است. اوست که باید نظر کند که حاال به فراخور 
حال و نیاز افراد نظر می کند یا نظر نمی کند. حاال 
بحث های ظاهری و تکنیــکال قضیه به کنار که 
قاعدتا من نباید درباره اش کالمی بگویم. در حوزه 
معنا و پیام نیز  شاید که دل های پاک خوانندگان 
در این قضیه دخیل بوده باشــد و از سوی دیگر 
ســعی می کنم ریا نورزم و به صورت خالص هر 
 چه را کــه عقیده و بــاور دارم به رشــته تحریر 
در بیاورم. چیزهایی که در پاســخ به سؤال شما 

به نظر می رسد همین موارد است.
    اجــازه بدهید کمــی صریح تر 
درباره محتوا و عمق عاشورا و قیام 
حسینی صحبت کنیم. این قیام و 

این حرکت، مگر چه در دل خودش 
دارد که می تواند بعد از این همه سال، 
منشأ این همه آفرینش و اثرگذاری 
و شیفتگی باشد؟ یعنی اگر کسی 
اعتقادی به این موارد نداشته باشد و 
از شما بپرسد که اصل قصه چیست، 

چه پاسخش خواهید داد؟
خالصه گویی این مفاهیم و این بحث واقعا کاری 
صعب و ســخت است. شــاید همه قصه همانی 
باشد که در کتاب  آفتاب در حجاب هم اشارتی 
به آن کرده ام؛ اینکه اصلی ترین پیام و رویکرد را 
حضرت زینب)س( در یک نقطه بسیار حساس و 
یک نقطه عطف تاریخی بیان کرده است؛ خطی 
که می توانیم ادامه بدهیم و تفســیر این رویداد 
است. این نگاه و کالم، رمز و راز همه این حوادث و 
مأموریت هاست. یزید در آن مجلس برای تحقیر 
ایشان و دیگر اهل بیت)ع(، می پرسد چطور یافتی 
کاری را که خداوند با برادر تو کرد؟ زینب سالم اهلل 
علیها نیز می فرماید در واقعه عاشورا جز زیبایی 
ندیدم؛ »مــا رأیت اال جمیال«! ایــن چه نگاهی 
است که برخالف این همه ظاهر خشن و خونین و 
داغ آلود و غم آلودی که دارد، جز زیبایی نمی بیند؟ 
این کالم و پاسخ، ما را به جایی می رساند که باید 
دقت کنیم تابلوی عاشورا، وجوه دیگری هم دارد؛ 
همان وجوهی که باید دنبالــش رفت و دید و به 

آن توجه کرد.
    چه چیزی؟ ایــن زیبایی از نگاه 
شما چه تفسیری دارد؟ منظورمان 
تفسیری است که همه آن را متوجه 

بشوند و با آن ارتباط بگیرند...
چیزی که زینب)س(  دید و منتقل کرد، سرمشق 
عاشــقی بود؛ به واقع زیباترین سرمشق عاشقی 
که می تــوان منتقل کرد و اساســاً مایه مباهات 
است؛ یعنی از هر طرف که به آن می نگریم واقعاً 
رشــک برانگیز اســت. از میان ائمه و پیامبران، 
کسی را نداریم که توانسته باشــد این تعداد یار 
همدل و پاک باز را یک جا جمع آورد. امام حسن 
علیه الســالم می فرمود من اگر 16یار می داشتم 
قیام می کردم علیه معاویه. دیگران نیز به همین 
گونه. در اینجا حضرت زینب)س(  تابلوی معاشقه 

حسین)ع(  و خدای حسین  را می بیند و ترسیم 
می کند برای تاریخ؛ زیباترین تابلویی که می شود 
تقدیم تاریخ کرد و به آن خیره شد و خیره ماند و از 

آن راه و الگو گرفت.
    پس معتقدید پیام و ایده اصلی 
عاشــورا هنوز جاذبه فوق العاده ای 
برای حتی قشرهای غیرمعتقد دارد؟
ببینید! شــاید به واســطه برخــی عملکردها، 
نگاه هــای منفی به دین و مباحــث دینی اتفاق 
افتاده باشد. شاید مســئله اصلی این باشد که به 
کودک و نوجوان و نسل های جدید که به شدت 
منطقی  هستند باید اصل دین را توضیح بدهیم؛ 
کاری که مثاًل من در »دین به چه درد می خورد« 
به سمتش رفته ام. باید تالش ها کنیم تا پیرایه ها 
و تحریف ها و سوء برداشت ها و سوءاستفاده ها را 
برای جوان ترها و نسل های جدید توضیح دهیم 
و تشریح کنیم؛ وگرنه اصل ماجرا چون با فطرت 

چیزی که باعث می شود 
آدمی از آزادگی دور شود و 
حتی ندای آزادمردی چون 
حسین)ع(  را بشنود و اثر 
نپذیرد، لقمه های حرام است  
که حضرت فرمود: »ملئت 
بطونکم من الحرام«

آدمی در ارتباط است، همیشه و همه جا و برای 
همه آدم ها و گروه ها جاذبه دارد؛ تنها باید غبار 

را کنار زد.
    در حوزه ادبیــات دینی، دلیل 
ماندگاري یک شــخصیت و یک 

آفریننده چه می تواند باشد؟
واقعاً نمی دانم. حتــی درباره خودم نیــز واقعاً 
نمی دانم. در عالم هنر و ادبیات، گاهی می گویند 
که طرف اثری را خلق کرده و دیگر دنبال کارش 
می رود؛ یعنی اساساً همان لذت و توفیق خلق اثر 
و انرژی خاصی که به او داده برایش کافی بوده، 
باقی موارد مثل جایزه ها و تقدیرها و اقبال ها و... 
حاشیه قضیه است و شاید برای هنرمند چندان 
مهم نباشــد. من اگر بگویم واقعاً نمی دانم دلیل 
این قضیه برای من چیست، شاید فکر کنید دارم 
از در تواضع صحبت می کنم. اما من نیز به قاعده 
خیل همان هنرمندان، اشاره می کنم واقعاً خلق 
این آثار از من نیست. شاید وصف حال من همین 
بیت معروف باشــد که »تا که از جانب معشوق 

نباشد کششی/ کوشــش عاشق بیچاره به جایی 
نرســد.« این حوزه واقعاً ادعابردار نیست و باید 
دستگیری تان کنند تا اتفاقی بیفتد؛ همه حرف 

من همین است... .
    با مثالی می توانید این چیزهایی 
را که می گویید برای مان ملموس تر و 

عینی تر کنید؟
وقتی داشتم کتاب آفتاب در حجاب را می نوشتم، 
شاید باورتان نباشد که یک سال و 3ماه بین کار 
فاصله افتاد. اینطور نیست که معطوف به اراده و 
خواست ما باشد و بنشینیم و اثری خلق شود. باید 
لحظه مناسب برسد که اینها دیگر واقعاً دست ما 
نیست. شاید همه ما تکلیف مان را در این عرصه 

ادا نکرده باشیم.
    چطور؟

ما در اینجا با رویدادی بسیار عظیم روبه رو هستیم 
که نقطه عطفی بزرگ در تاریخ ســاخته. میزان 
تالش و تولیدات هنری ما متناسب با عظمت این 
رویداد بزرگ نبوده. دیگرانی که پیرو شخصیت ها 
و مکاتب دیگری هستند، شاید خیلی خاص تر و 
باشکوه تر از ما به بزرگان خود ادای دین و احترام 
می کنند  ولی ما چنین نبوده ایم و باعث تأســف 
اســت. امیدوارم که بتوانیم حق مطلب را بیشتر 

ادا کنیم.
    کمــی هم دربــاره جدیدترین 
اثرعاشورایی تان برایمان بگویید؛  

جوشن حسینی ... .
سال گذشته از روز عاشورا تا روز اربعین، هر روز 
30عبارت سالم بر محضر امام حســین)ع( را با 
استعانت از عنوان دعای جوشــن کبیر مکتوب 
کرده و در صفحه اینســتاگرام بــا مخاطبان به 
اشــتراک گذاشــتم که در پایان 1000سالم به 
تعداد اسمای قدسی خداوند شــد. این سالم ها 
نوعی روایت مقتل امام حســین)ع( بوده و در هر 
بند خود صفاتی از ایشان روایت شده و در ادامه به 
یکی از تأثیرات زیست و حیات ایشان بر زندگی 
و زیست انســانی پس از ایشان اشــاره می شود. 
ســعی کردم با یک قالب جدیــد، از فضای رایج 
مرثیه سرایی برای امام حسین)ع( فاصله بگیرم و 
در مقابل با نثری موزون و متفاوت، شکوه جاری 
در زیست و زندگی و موجودیت ایشان در ذهن و 
دل اهل تشیع و هر انسانی که سعی در شناخت 
و برقراری ارتبــاط با امام حســین)ع( دارد را به 

تصویر بکشم.
    تشــکر از زمانی که در اختیار ما 

گذاشتید  و کالمی اگر مانده؟
چیزی که باعث می شود آدمی از آزادگی دور شود 
و حتی ندای آزادمردی چون حسین)ع(  را بشنود 
و اثر نپذیرد، لقمه های حرام اســت  که حضرت 
فرمود: »ملئت بطونکم من الحرام«. از سوی دیگر 
»الناس علی دین ملوکهم« و بــه روایتی، مردم 
بیشتر از شباهت به پدر و مادرشان، به حکام شان 
شبیه اند. در ماجرای عاشــورا نیز شاهد تجمیع 
این دو بودیــم؛ مردمانی که درگیــر لقمه های 
حرام شدند و به حاکمان خود در کوفه و شام و... 
شــباهت پیدا کردند نتیجه نهایی، ناشنوایی به 

کالم آزادگان و آزادگی خواهد بود... .

باسیدمهیدشجایع،دربارهادبیاتدیینوعاشورا؛بهبهانهچاپکتاب»جوشنحسیین«
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شجایعسیدمهیدچنداثرعاشورایی
پدر،

عشقوپسر
 موضوع کتاب: زندگی 

حضرت علی اکبر)ع(
»پدر، عشق و پسر« اثری   
از ســیدمهدی شجاعی 
است که در آن فرازهایی 
حضــرت  زندگــی  از 
علی اکبــر)ع( به تصویر 
کشیده می شود. وقایع از 
زاویه اول شخص و از زبان 
اسب آن حضرت »عقاب« 
روایت می شود و مخاطب 
راوی در داستان، لیال مادر 
علی اکبر)ع(  حضــرت 
است. این کتاب اخیراً به 

چاپ پنجاه و چهارم 
رسیده است.

آفتاب
درحجاب

موضوع کتاب: زندگی 
حضرت زینب س 

»آفتــاب در حجاب« 
روایتی است از زندگی 
حضرت زینب)س(؛ از 
کودکی تا عاشــورا و 
اسارت و وفات؛ رمانی 
که به پشتوانه تحقیقات 
دقیق و عالمانه تاریخی 
و روایی، به همه زوایای 
پنهان و آشکار زندگی و 
رفتار و درونیات حضرت 
زینــب)س( پرداخته 
است. به تازگی چاپ سی 
و ششم آفتاب در حجاب 

منتشر و روانه بازار 
نشر شده است.

سقای
آبوادب

موضوع کتاب: زندگی 
حضرت عباس  ع

»سقای آب و ادب« اثری 
متفاوت از ســیدمهدی 
شجاعی پیرامون زندگی 
حضرت عباس)ع( است. 
این کتاب کــه در قالب 
رمان نوشته شده به یقین 
متفاوت است با آثاری از 
همین قلــم؛ هم از حیث 
فرم و هم از حیث نوع نگاه 
و محتوا. اثر شامل 10 فصل 
بوده و چاپ بیست وسوم 
کتــاب در دســترس 

عالقه مندان است.

از
دیارحبیب

موضوع کتاب: زندگی 
حبیب بن مظاهر

»از دیــار حبیب«، رمانی 
است کوتاه که گوشه هایی 
از زندگی حبیب بن مظاهر 
یار ســالخورده حضرت 
سیدالشهدا)ع( را روایت 
می کند؛ البته قسمت اعظم 
آن، به شهادت حبیب در 
کربال اختصــاص دارد و 
وصف عشــق و شیدایی 
او به امــام زمانش. چاپ 
بیســت ویکم این کتاب 
به زودی منتشر مي شود و 

در اختیار عالقه مندان 
بود. خواهد 

پیوسنتخوبفصل
موضوع کتاب: زندگی 

مسلم بن عوسجه
کتــاب »فصــل خوب 
پیوستن« از آثار عاشورایی 
شجاعی در حوزه کودک و 
نوجوان است که نگاهی به 
زندگی مسلم ابن عوسجه از 
یاران امام حسین)ع( دارد. 
او در کوفه ســعی کرد به 
قیام مسلم ابن عقیل کمک 
کند  امــا به دنبال ناکامی 
در آن، از کوفــه گریخت 
و خود را به کربال رساند و 

در صف یاران شهید 
ایشان قرار گرفت.

وای
تشنیگ

موضوع کتاب: حضرت 
سکینه س 

»وای تشــنگی« به قلم 
شجاعی کتابی است که در 
آن حضرت سکینه)س( 
راوی ماجراست. داستان 
با استفاده از معتبرترین 
متون شــیعی، نگارش 
شده و این دختر 14ساله 
که در اغلــب روضه ها 
نقش حاشــیه ای دارد، 
به یکــی از چهره های 
اصلی تبدیل می شــود 
تا خواننده بتواند عمق 

فاجعه را درک کند.

پروندهایبرای
ترینهایمحریم

درایران
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مامتکده های دارالخالفه
تهران، شهر تکیه های قدیمی است و کثرت تکیه های تاریخی که برخی از آنها از چند صد سال معریف قدمیی ترین تکایای پایتخت

قبل به یادگار مانده اند این موضوع را اثبــات می کند. برخی از تکیه های قدیمی چنان با تاریخ 
پایتخت عجین شده اند که با گذشت چند صد ســال هنوز هم از آنها به عنوان بخشی از هویت 
تهران که حاال به یک کالنشهر بدل شده، یاد می کنند. مثل »تکیه خانوم« که در دوره صفویه 

در تهران بنا شد یا تکیه دولت که با دستور ناصرالدین شاه در حوالی کاخ گلستان ساخته شد. 
کثرت این تکیه ها باعث شده است که حتی کتاب ها و مســتندهایی با این موضوع هم شکل 
 بگیرد تا این ادعا را بیشــتر ثابت کند. با هم بخش هایی از قدیمی تریــن تکیه های تهران را 

مرور می کنیم.

تکیه دولت
در دوره قاجار مهم ترین تکیه تهران 
تکیه عباس آباد بود که در انتهای بازار 
عباس آباد امروز قرار داشت و ظاهراً از 
ساخته های حاج میرزا آقاسی بود و 
به همین نام شــهرت داشت. بعدها 
به خاطر افزایش جمعیــت تهران و 
کمبود جا در این تکیه، به دســتور 
ناصر الدین شــاه تکیه بزرگ تری به 
نام تکیــه دولت در محــدوده ارگ 
ســاخته شــد. حاال از تکیه دولت، 
بزرگ ترین تماشاخانه مذهبی تاریخ 
ایران بــه جز نــام و تابلویی کوچک 
در ضلع شمال ســبزه میدان چیزی 
باقــی نمانده. دولــت، معروف ترین 
تکیــه تاریخــی پایتخت اســت. 
براساس نقشه ای که عبدالغفارخان 
نجم الملک در ســال1309قمری از 
وضع طهــران قدیم ترســیم کرده، 
ســاختمان عظیم تکیــه دولت در 
ضلع جنوب شرقی کاخ گلستان و در 
جنوب غربی شــمس العماره، شمال 
سبزه میدان و روبه روی مسجد شاه 
قرار داشته اســت. این تکیه سال ها 
نیمه متروکه بود و در ســال 13۲۵ 
برای ســاخت بانک در بازار تخریب 
شــد. تکیه دولت که در گذشته به 
تکیه همایونی دولتــی، تکیه قصر و 
تکیه بزرگ شاهی هم معروف بوده، 
توسط ناصرالدین شاه قاجار ساخته 

شده  است.

عزادایر در نزدییک کاخ 

تکیه نیاوران
تکیه نیــاوران پــس از تکیه دولت، 
یکی از مشــهورترین و قدیمی ترین 
تکیه های تهران است و 1۵00مترمربع 
مســاحت دارد. در تاریــخ آمده که 
ناصرالدین شاه از ابتدای سلطنتش به 
نیاوران عالقه داشت و بیشتر اوقاتش 
را آنجا می گذراند. روایت است طی 
همان سال هایی که محرم با تابستان 
مصادف می شد و ناصرالدین شاه در 
کاخ صاحبقرانیه اش در نیاوران بود، این 
تکیه را بنا کرد. گفته می شود »میرزا 
محمدباقر معین البکا« از مهم ترین 
تعزیه گردانان دوره قاجار، تعزیه اش را 
آنجا اجرا می کرد و هنوز هم گنبد سبز 
و سکوی تعزیه اش پابرجاست. البته 
بعد از افول شبیه خوانی در اواخر دوره 
قاجار این تکیه دیگر شاهد برگزاری 
تعزیه های باشکوه نبوده است. نمای 
بیرون تکیه خبری از قدمت آن ندارد 
اما درونش دنیای دیگری است. دور تا 
دور این تکیه طاق نماست و هر کدام 
از این طاق نماها به یکی از طایفه های 
نیاوران تعلق داشــت که تزئینات و 
آماده ســازی طاق نمای هر طایفه را 
خودشــان عهده دار بودند. اهالی هر 
طایفه هنگام عزاداری در طاق نمای 
مربوط به خودشــان می نشستند و 
پذیرایی هم معموالً به عهده خودشان 
بود. بنا بر این در محــل ورودی هر 
طاق نما بساط سماور و چای به راه بود.

جایی برای تعزیه خواین

تکیه رضاقلی خان
تکیــه رضاقلی خان نیز از دســته 
تکایای نامدار تهران اســت که در 
محله عودالجان و خیابان درویش 
نوری قرار دارد. این تکیه نیز به دوره 
سلطنت ناصرالدین شاه برمی گردد. 
این تکیه در محله عودالجان قرار 
داشت. رضاقلی خان، ادیب، شاعر 
و تذکره نویس دوره قاجار بود. تکیه 
رضاقلی خان در خانه او برپا می شد. 
او مدرسه ای هم در مجموعه خانه 
و عمارت خود تأسیس کرد. پس از 
به سلطنت رسیدن پهلوی و برای 
خیابان کشــی های تهران بخش 
زیادی از این عمارت از میان رفت 
و به خیابان تبدیل شــد اما تکیه 
آن هنــوز پابرجاســت و چندبار 
مرمت شــده. در دوره قاجار تکیه 
رضاقلی خان از مراکز مهم عمومی 
تهران بود که در محله سادات قرار 
داشت. بررســی نقشه های قدیمی 
پایتخت نشــان می دهد نخستین 
آثار وجود این تکیه در نقشه موسیو 
کرشیش که در سال 1۲77 نقشه 
درالفنون را کشــیده، نمایان است. 
البته نقشه دقیق تکیه رضا قلی خان 
در نقشــه نجم الدوله که در ســال 
1309ترسیم شده به خوبی مشخص 
است. در این نقشه تکیه رضا خان در 
محله عودالجان و محدوده خیابان 

سرچشمه دیده می شود.

یادگار  رضا قیل خان

تکیه درخونگاه
ایــن هــم یکــی از معروف ترین و 
قدیمی ترین تکیه های محله سنگلج 
اســت که نخل معروف تهران در آن 
نگهداری می شــود و در نقشه های 
بســیار قدیمی تهران، نام آن دیده 
می شــود. تکیه درخونگاه با قدمتی 
160ســاله در محلــه درخونــگاه 
سنگلج و خیابان صفایی واقع شده 
بود. این تکیــه در فهرســت ثبت 
میراث فرهنگی قــرار نگرفته و حاال 
رو به تخریــب اســت. درخونگاه، 
یکــی از قدیمی تریــن تکیه های 
ایران بود که نخل قدیمی اش باعث 
معروف شدن آن شــد. یکی دیگر از 
نکات قابل توجــه و جالب این تکیه 
وجود 3قالیچه اســت کــه زیارت 
عاشورا بر آن نوشته شده بود. قدمت 
این تکیه بــه دوره قاجار برمی گردد 
و طبــق روایت هایی که می شــود، 
معموالً دســته های عزاداری برای 
عبور از کنار نخل امام حســین)ع( 
نزاع کرده و این نزاع ها به خونریزی 
منجر می شــد. به همین دلیل نام 
این محله به درخونگاه معروف شد 
و به دســتور ناصرالدین شاه مدتی 
نخل عزاداری گرو گرفته شــد تا از 
خونریزی جلوگیری شود. البته هیچ 
روایت مکتوبی دربــاره این موضوع 
وجود ندارد و صحت و ســقم آن بر 

کسی  معلوم نیست.

عزادایر کنار نخل معروف

تکیه خانوم
تکایا در ابتدا بــرای آداب و عبادات 
صوفیان بــود اما از زمــان صفویان 
کارکــرد تکیه هــا تغییر کــرد و به 
مکانی برای سوگواری اهل بیت)ع( 
به ویــژه در  ماه محرم بدل شــد. در 
مــورد قدیمی ترین تکیــه پایتخت 
اتفاق نظر وجود ندارد اما بســیاری 
از منابع تاریخــی از »تکیه خانوم« 
به عنوان قدیمی ترین و تاریخی ترین 
تکیه تهران نام برده اند. این تکیه در 
محدوده بازارچه نایب الســلطنه در 
خیابان 1۵خرداد امروزی قرار داشته 
اســت. بعد از آنکه شــاه طهماسب 
صفوی دور تا دور تهران حصار کشید 
و باعث آبادانی و گســترش آن شد، 
خواهرش اقدام به ســاخت مدرسه، 
تکیه و حمام برای اهالی تهران کرد. 
قدیمی ها می گویند تهران حول محور 
تکیه خانم گسترش پیدا کرده است؛ 
یعنی ابتدا این تکیه ســاخته شده و 
بعد از آن ســایر بناها در پایتخت سر 
و شکل گرفتند و ساختمان ها یکی 
پس از دیگری در خیابان های معروف 
پایتخت گسترش یافتند. اینکه تکیه 
نفرآباد قدیمی تر است یا تکیه خانوم 
مشخص نیست اما اگر روایت هایی که 
از عهد صفویه به جا مانده درست باشد 
باید تکیه خانوم را قدیمی ترین تکیه 
تهران دانست که البته حاال اثری از آن 

باقی نمانده است.

قدمیی ترین در تهران

تکیه سادات اخوی
تکیــه ســادات اخوی بــا قدمت 
حــدود ۲00 ســال یکــی از 
قدیمی ترین و نخســتین تکایای 
تهران است که از سوی حاج سید 
ابراهیم تقوی در محله عودالجان 
در زمــان فتحعلی شــاه قاجــار 
احداث شده است. این تکیه شامل 
ســاختمانی قدیمی و چند دری 
اســت که اتاق های آن دورتادور 
حیاط قــرار دارنــد. در این تکیه 
هنوز زنان و مردان به سبک قاجار 
در یک مکان می نشــینند به این 
شــکل که جایگاه زنان در وسط 
حیاط و مردها در بالکن هاســت. 
شــاید یکی از دالیل این گردهم 
جمع شــدن به این دلیــل بوده 
کــه در آن زمــان بلندگویــی 
وجود نداشــته و مــردم مجبور 
بودند برای شــنیده شدن صدای 
روضه خــوان همــه در یک مکان 
بنشــینند. از جذابیت هــای این 
تکیه، تاریخی بودن آن اســت که 
تزئینات پارچه هــا و پرچم هایی 
که روی دیوار ها نصب می شــود، 
حس قدمت این مــکان را منتقل 
می کنــد. تکیــه ســادات اخوی 
دارای حیاط بزرگی اســت که هر 
سال ســقف آن را مانند خیمه با 
پارچه می پوشــانند و زمین آن را 

مفروش می کنند.

چشم و چراغ عودالجان

   امام خمینی ره
حضرت سیدالشهدا هم شکست 
خورد و کشته شــد اما پیروزی 
نهایی را داشتند آنها. مکتب شان 
شکست نخورد، با کشته دادن، 
دشــمنان را عقب زدند. معاویه 
و بساط معاویه را که می خواست 
اسالم را به صورت یک امپراتوری 
درآورد ]و [ برگردانــد به زمان 
جاهلیــت، ... شکســت دادند. 
یزید و اتباع یزید دفن شدند تا 
ابد، و لعن مردم بر آنهاســت تا 
ابد، لعن خدا هم بر آنهاســت... 
با حلول ماه محرم،  ماه حماســه 
و شجاعت و فداکاری آغاز شد؛ 
ماهی که خون بر شمشیر پیروز 
شد، ماهی که قدرت حق، باطل 
را تا ابد محکــوم و داغ بر جبهه 
ســتمکاران و حکومت هــای 
شیطانی زد، ماهی که به نسل ها 
در طول تاریــخ، راه پیروزی بر 
ســرنیزه را آموخت، ماهی که 
شکست ابرقدرت ها را در مقابل 
کلمه حق به ثبت رساند، ماهی 
که امام مســلمین، راه مبارزه با 
ستمکاران تاریخ را به ما آموخت، 
راهی که باید مشــت گره کرده 
آزادیخواهان و استقالل طلبان 
و حق گویــان بــر تانک هــا و 
مسلسل ها و جنود ابلیس غلبه 
کند و کلمه حــق، باطل را محو 
نمایــد... و ما کــه تابع حضرت 
سیدالشهدا هستیم باید ببینیم 
که ایشان چه وضعی در زندگی 
داشت، قیامش، انگیزه اش، نهی 
از منکر بود که هر منکری باید از 
بین برود، من جمله... حکومت 
جور باید از بیــن برود )صحیفه 

امام، جلدهای 11،۵و ۲1(.

 راه پریویز 
بر سرنزیه

   عالمه مرتضی مطهری
اگر ما مبارزه حسین بن علی 
علیه السالم را با لشکریان یزید 
و ابن زیــاد از جنبــه نظامی، 
یعنی از نظر ظاهری و صوری، 
درنظر بگیریم امام حسین)ع( 
شکســت خورد و آنها پیروز 
شــدند.  امــا اگــر ماهیــت 
قضیــه را درنظــر بگیریــم، 
فکــری و اعتقــادی اســت، 
یعنی حکومت یزید ســمبل 
جریانی بود که می خواســت 
فکر اســالمی را از بین ببرد و 
امام حســین)ع( برای احیای 
فکــر اســالمی جنگیــد، در 
 ایــن صــورت بایــد ببینیم 
آیــا امام حســین)ع( بــه 
مقصودش رســید یا نرسید؟ 
آیا توانســت یک فکــر را در 
دنیا زنده کند یا نتوانســت؟ 
می بینیم که توانست.  1300 
ســال اســت که این نهضت 
هر ســال یک پیروزی جدید 
به دســت می آورد؛ یعنی هر 
سال عاشــورا، عاشوراست و 
معنــی »کل یوم عاشــورا« 
این اســت که هــر روز به نام 
امام حســین)ع( بــا ظلــم و 
باطلی مبارزه می شــود و حق 
و عدالتی احیا می شــود.  این 
پیــروزی اســت و پیــروزی 
باالتــر از ایــن چیســت؟ 
یزیدهــا و ابن زیادها می روند 
ولــی حســین ها و عباس ها 
و زینب هــا باقــی می مانند، 
البتــه به عنــوان یــک ایده 
نه به عنــوان یک شــخص، 
بلکــه به عنوان یــک صاحب 
اختیــار و حاکم بــر جامعه 
خویش.  آری، آنها می میرند 
 اما اینها زنــده و جاوید باقی 
می مانند.  )کتاب نبرد حق و 

باطل ص ۴1(.

هر سال
یک پریویز

درباره طیب حاج رضایی و سال ها و ماه های پایانی عمرش روایت های بسیاری نقل می شود. 
باید پذیرفت که طیب یکی از شخصیت های تأثیرگذار در دهه های 20و 30شمسی بود و 
برای اینکه شناخت بهتری از چنین شخصیتی پیدا کنیم، الزم است که پای خاطرات کسانی 
بنشینیم که مشاهدات عینی شان را روایت می کنند نه صرفاً خرده روایت هایی که از گوشه 
و کنار شنیده اند. امیر حاج رضایی، مربی، کارشناس و مفسر فوتبال که برادرزاده طیب 
حاج رضایی است، نقل می کند که از نوجوانی پایش به هیئت طیب باز شده و خاطراتی را 
روایت می کند که دست کم در محافل عمومی کمتر شنیده شده است. او گواهی می دهد 
که عشق به امام حسین)ع( و ائمه)ع( چنان در وجود طیب عمیق بود که تا واپسین لحظات 
عمر از آن دست نکشید و مرگ را به دست کشــیدن از اعتقادات قلبی اش ترجیح داد.

    طبق اسناد مکتوبی که از تهران قدیم به جا مانده، 
طیب حاج رضایی از کسانی بود که در جنوب تهران 
هیئت داری می کرد. با اینکه روش زندگی ایشان با 
اینکه از آنچه در پایان عمر به آن معروف شد تفاوت 
زیادی داشت، چگونه به عزاداری گرایش پیدا کرد؟
طیب حاج رضایی در یک خانواده مذهبی بزرگ شده بود و ارادت 
خاصی به ائمه اطهار داشت. تأســیس هیئت و هیئت داری در 
جنوب تهران هم ریشه در اعتقادات مذهبی او داشت. یادم هست 
در ماه های رمضان، محرم و صفر همه  چیز را رعایت می کرد و در 
طول سال هم ارادت به ائمه)ع( را بروز می داد. من از 9-8سالگی در 
هیئت عمویم بودم و می دیدم که چگونه با عشق به امام حسین)ع( 
و ائمه اطهار)ع( هر شب نذری می دهد. هیئت عموی من در خیابان 
ری، خیابان انبار گندم بود. یکی از دوستانش یک جای بزرگی در 
خیابان انبار گندم داشت و عمویم در دهه اول هیئت را همان جا 
برپا می کرد. در آن 10روز ناهار و شام نذری می پختند و در روز 
تاسوعا و عاشورا هم یک دسته عزاداری مشترک با حاج حسین 
اسماعیل پور، معروف به حسین رمضون یخی راه می انداختند که 

دسته بسیار بزرگی بود.
    البته یک روایت این است که طیب از سال 1326 
که به زیارت مرقد امام حســین)ع( رفت بسیار 
تحت تأثیر قرار گرفت و به قول معروف هیئتی شد. 

این روایت می تواند درست باشد؟
روایت های زیادی وجود دارد. خب من در ســال 13۲6دو سالم 

بوده و نمی توانم در مورد صحت و سقم این موضوع 
صحبت کنم اما معتقدم عمویم اعتقاد عمیقی 
بــه اهل بیت)ع( داشــت و در طول ســال با 
دستگیری از مردم و کمک به نیازمندان آن را 
بروز می داد. او عالوه بر اعتقادات مذهبی اش 
بسیار گشاده دست و سخاوتمند بود. درآمد 
زیادی داشت اما به قول معروف دست بده 

هم داشت.
    در ایــن مــورد هم 

روایت هــای زیادی نقل 
می شود؛ مثالً اینکه طیب 
می گفت من درآمدم را 
در 2راه خرج می کنم؛ 
یکی برای خــودم و 
یکی هم بــرای امام 

حسین)ع(.
همینطور است. طیب حاج رضایی در 

روزهای محرم حال و هوای خاصی داشت. 
در آن سال ها نذر کرده بود و در روزهای تاسوعا 

و عاشورا آب نمی خورد و نذر کرده بود که تشنه 
باشد. گاهی اوقات محرم به گرمای طاقت فرسای 
تابستان می خورد اما نذرش را ادا می کرد. یکی 
دیگر از نذرهایش این بود که در دهه اول محرم 

با     امری حاج رضایی، درباره هیئت 
طیب حاج رضایی که طوالین ترین 

رخت عزای  دسته سینه زین تهران را داشت
امام حسنی ع  عمویم 

را ماندگار کرد
مهرداد رسولی

دسته سینه زنی اصاًل مشــخص نبود. گروه های بسیار زیادی با 
شعارهای مذهبی سینه می زدند که هر کدام پرچم های خودشان 
را داشتند و از محله ها و حتی شهرهای مختلف خودشان را به هم 
رسانده بودند. دسته عزاداری هیئت طیب حاج رضایی را می شد به 
دریای خروشانی تشبیه کرد که رودهای زیادی به آن می پیوستند. 
از نوشته های روی پرچم ها مشخص بود که هر کدام از دسته ها از 
کدام محله تهران یا از کدام شهر آمده اند. این دسته بزرگ سینه زنی 
گاهی به ۲گروه تقسیم می شد؛ گروه نخست با خواندن یک شعر 
مذهبی سینه می زدند و گروه دوم به اصطالح جواب می دادند. مردم 
تا می شنیدند دسته سینه زنی هیئت طیب دارد می آید با عجله 
خودشان را به کنار خیابان می رساندند تا تماشا کنند. خیلی ها 
خسته می شدند و تا رسیدن انتهای دسته در خیابان نمی ماندند.

    پس هیئت طیب مختص لوطی های تهران نبود و 
عموم مردم در مراسمی که در این هیئت برپا می شد 
مشارکت می کردند. حتی روایت شده که هیئت های 
معروف آن موقع مثل هیئت طیب حاج رضایی و 
هیئت حاج حسین اسماعیل پور یا هیئت هفت 
کچلون در محله باغ فردوس مولوی جایی برای 

آشتی کنان هم بوده. اینطور نیست؟
قطعاً همینطور است. در آن سال ها مراسمی مثل آشتی کنان در 
هیئت را به یاد نمی آورم اما خوب به یادم مانده که در هیئت باز 
بود و مردم عادی گروه گروه برای عزاداری می آمدند. هیئت طیب 
حاج رضایی مختص طبقه خاصی نبود. لوطی ها می آمدند و مردم 
عادی هم برای عزاداری می آمدند و به یک شکل از همه پذیرایی 
می شد. یادم هست وارد هیئت که می شدیم با یک حوض بزرگ از 
جنس کاشی روبه رو می شدیم که پر از شربت بود. مردم با لیوان از 
داخل حوض شربت برمی داشتند و می خوردند و به محض اینکه 

شربت تمام می شد عده ای دوباره حوض را پر می کردند.
    حاال که چند دهه از آن سال ها گذشته درباره 
انگیزه طیــب از راه انداختن هیئت چگونه فکر 
می کنید؟ به هر حال طیب حاج رضایی فعالیت های 
اجتماعی و سیاسی هم داشت و هیئت او بعدها 
به پایگاهی برای مبارزه با رژیم شــاه بدل شد. 
می شود گفت راه اندازی هیئت از طرف او یک کار 

هوشمندانه و هدفمند بود؟
تا وقتی عمویم در دادگاه محاکمه شد اصاًل ندیده و نشنیده بودم 
فعالیت سیاسی داشته باشد. البته ممکن است یک چیزهایی باشد 
که من از آنها بی خبرم. به طور کلی عموی من یک کاسب خیرخواه 
بود که خیلی اوقات دست مردم را می گرفت. یک بار وقتی خانه 
عمویم در باغ صبا بود، دزد به خانه اش زد. وقتی دزد را گرفتند 
طیب حاج رضایی را شناخت و حسابی ترسیده بود. عمویم آن فرد 
را با خودش به میدان که محل کسب وکار خودش بود  برد و یک 
چرح طوافی هم برایش خرید. یک چراغ زنبوری هم برایش خرید 

پابرهنه می شد. پدرم در ابتدای دسته بود و عمویم با پای برهنه 
در انتهای دسته سینه می زد. هیئت طیب حاج رضایی تنها هیئتی 
بود که با مارش عزا سینه زنی می کرد؛ یعنی در دهه اول محرم گروه 
موزیک ژاندارمری می آمد و هنگامی که دسته حرکت می کرد مارش 
عزا می زد. عمویم شیفته امام حسین)ع( بود. حتی وقتی در 
دادگاه محاکمه شد و به نظر می رسید دورانش به پایان رسیده 
همیشه به پدرم می گفت خودم را به اهل بیت)ع( و پسر 
زهرا)س( سپرده ام. این جمله را یک بار در دادگاه هم 

به پدرم گفته بود.
    در مورد قدمــت هیئت طیب حاج رضایی هم 
روایت های مختلفی وجود دارد. یادتان هســت 

که این هیئت از چه سالی شروع به فعالیت کرد؟
در سال 133۲من 8ســالم بود و در آن روزها به هیئت عمویم 
می رفتم. در مورد تاریخ دقیق شروع به فعالیت هیئت چیزی در 
ذهنم نمانده و در این مورد از پدر و مادرم هم چیزی نشنیده ام. 
ما در آن ســال ها تازه پایمان به هیئت باز شده بود و به عزادارها 

قند و چای می دادیم.
    در مورد سبک خاص عزاداری در هیئت طیب 
حاج رضایی هم خاطرات زیادی نقل شده. گفته 
می شود سینه زنی 100دسته 
برای نخســتین بار در 
شد  باب  طیب  هیئت 
و در دهــه اول محرم 
100دســته سینه زنی 
راه می افتادنــد و در 
امتداد یکدیگر سینه 
می زدند. در آن سال ها 
چنیــن صحنه هایی را 

مشاهده می کردید؟
یادم هست که ابتدا و انتهای 

که شب ها روشن کند. بعد هم گفت سپرده ام که میوه فصل به تو 
بدهند تا اینجا کاسبی کنی و از دیوار مردم باال نروی. آن فرد یکی از 
کاسب های معروف میدان شد و برای خودش تشکیالتی به هم زد. 
طیب حاج رضایی از این کارها زیاد می کرد. عمویم مدام می گفت 
دوست دارم اسم امام حسین)ع( در خانه ام باشد و چنین فردی 
نمی تواند برای رسیدن به مقاصد شخصی هیئت راه انداخته باشد. 
وقتی رژیم شاه عمویم را تیرباران کرد 8سالم بود و بسیاری از این 
چیزهایی را که در مورد او و فعالیت های سیاســی اش می گویند 
تأیید و تکذیب نمی کنم چون اساساً در این مورد اطالعاتی ندارم.

    از عاشــورای ســال 1342هم چیزی یادتان 
نمی آید؟ روزی که عکس های امام خمینی)ره( 
روی علم های هیئت طیب بــود و در خیابان ها 

حمل می شد؟
آن روز را یادم می آید. عمویم همان جا گفت همیشه عکس مراجع 
تقلید را روی علم ها می زدم؛ قبالً عکس آیت اهلل بروجردی را می زدم 

و حاال عکس آیت اهلل خمینی را.
    در ال به الی خاطرات تان به این موضوع اشاره 
کردید که طیب ارادت خاصی به حضرت زهرا)س( 
داشت. وقتی هم که در دادگاه از او می خواهند که 
اعتراف کند در قبال دریافت پول از امام خمینی)ره( 
به حمایت از ایشان برخاسته، با صدای بلند می گوید 
چنین چیزی صحت ندارد و اگر بپذیرم در آن دنیا 

نمی توانم جواب حضرت زهرا)س( را بدهم.
من یک جا شنیدم که تحت فشار قرار گرفت یک چیزهایی را بپذیرد 
اما این موضوع را نمی پذیرد و می گوید من با ســادات و حضرت 
زهرا)س( مقابله نمی کنم. این روایت را من با واسطه شنیدم. در این 
سال های طوالنی خیلی چیزها درباره طیب نوشته اند و روایت  های 
مختلفی نقل شده اما جزو مشاهدات عینی من نبوده و حتی از پدرم 
در این موارد چیزی نشنیده ام. تنها چیزی که می دانم این است 
که عمویم تا لحظه آخر عمرش به امام حسین)ع( و ائمه)ع( ارادت 
داشت و با اینکه از شب قبل گفته بودند که صبح تیرباران خواهد 
شد، هیچ تزلزلی به دلش راه نداد. شب آخر هم بچه هایش را به 
پدرم می سپارد و خیلی محکم خداحافظی می کند. حتی به پدرم 
سفارش می کند که زودتر بچه ها را به خانه ببرد تا بخوابند. االن 
۵9سال از سفر ابدی عمویم گذشته و هنوز وقتی سر خاکش می روم 
خاطرات گذشته را مرور می کنم و اشک می ریزم. حاال فکر می کنم 

پیراهن عزای امام حسین)ع( عمویم را ماندگار کرد.

تصویر  طیب حاج رضایی  در عزاداری قدیم تهران
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   رهبر معظم انقالب
... تمام راه هایی که می شــود فرزند 
پیغمبر از آن راه ها استفاده کند برای 
حفظ میراث عظیم اسالمـ  که میراث 
جد او و پــدر او و پیروان راســتین 
آنهاســتـ  در زندگی سیدالشهدا 
محسوس است؛ از تبیین و انذار، از 
تحرک تبلیغاتــی، از بیدارکردن و 
حســاس کردن وجدان های عناصر 
خاصـ  همین خــواص که ما تعبیر 
می کنیمـ  در آن خطبــه منا، اینها 
همه در طول زندگی سیدالشــهدا 
است. بعد هم ایســتادگی در مقابل 
یک انحراف بزرگ با قصد مجاهدت 
با جان؛ نه اینکه امام  حســین )ع( از 
سرنوشت این حرکت بی اطالع بود؛ 
نه، اینها امام بودند. مســئله معرفت 
امام و علم امام و آگاهی وســیع امام 
باالتر از این حرف هایی است که ماها 
در ذهنمان می گنجد؛ بلکه به معنای 
ترسیم یک دستورالعمل می ایستد، 
تسلیم نمی شــود، مردم را به یاری 
می طلبد، بعد هم وقتی یک عده ای 
پیدا می شوندـ  که همان اهل کوفه 
باشندـ  و اظهار می کنند که حاضرند 
در کنار آن بزرگــوار در این راه قدم 
بگذارند، حضرت درخواســت آنها 
را اجابــت می کند و به طــرف آنها 
می رود. بعد هم در میانه راه پشیمان 
نمی شــود. بیانات امام را که انسان 
نگاه می کند، می بیند حضرت عازم 
و جازم بوده اســت برای اینکه این 
کار را به پایان ببرد. اینکه در مقابله با 
حرکت انحرافی فوق العاده خطرناک 
آن روز، امام حســین )علیه الصاله و 
السالم( می ایستد، این می شود یک 
درس که خود آن بزرگوار هم همین 
را تکرار کردند... )دیدار با پاسداران، 

شعبان 1432قمری(.

 مجاهدت علیه 
انحراف بزرگ

   شهید آیت اهلل سیدمحمد 
بهشتی

حضــرت همــواره اثبــات 
می فرمود: شــماری، اگر که با 
زبانشان نپرسند، با نگاه هایشان 
می پرسند که چه منظوری از 
این حرکــت داشــتید؟ خود 
امام)ع( در پاســخ این سؤال 
توضیحاتی می دهــد، بعضی 
جاها به صورت خصوصی برای 
یک نفر بیــان می کند، بعضی 
جاها به چند نفــر از نزدیکان، 
بعضی جاها عمومی است. من از 
جواب های خصوصی صرف نظر 
می کنــم و ســراغ توضیحات 
عمومی مــی روم. در ســیره 
امام)ع(، نویســندگان مکرر و 
متعدد نقل کرده اند که امام)ع( 
در توضیح حرکتش فرمود:  ای 
مردم با ایمــان! امروز می بینم 
حــق پایمال می شــود، باطل 
حکومت می کند. بــا معروف 
مبارزه می شود، از منکر حمایت 
می شود، طرفداران حق پایمال 
می شــوند، خودفروختگان به 
باطل تشــویق می شــوند، در 
چنین شــرایطی یک انســان 
باایمــان متعهــد نمی توانــد 
آرام بگیرد و بــه جهاد، تالش 
و کوشــش در راه خدا کشیده 
می شــود، چــون باایمــان و 
متعصب است. این ایمان برایش 
دلخوش کن نیست؛ بلکه ایمان 
برایش راه زندگی است. مگر نه 
این است که پیغمبر )صلوات اهلل 
علیه( فرموده است: در چنین 
شرایطی بیکارنشستن و دست 
روی دست گذاشــتن گناهی 
بس بزرگ اســت. مگر نه این 
است که قرآن کریم در صدها 
آیه، بی تفاوت ماندن در چنین 
شــرایطی را گناهــی بزرگ 

می شمارد؟

 امیاین که 
راه زندیگ است

گاسکار سینه زین بوشهیر  در مادا
درباره زمان و نحوه ورود آئین های عزاداری و برپایی مراسم عاشورا و اربعین در آفریقا سند خاص ترین عزادایر های محریم را شاید بتوان در آفریقا سراغ گرفت

مکتوبی وجود ندارد، اما شواهد و قرائن تاریخی در کشورهایی مثل تانزانیا، ماداگاسکار، 
جزایر کومور و زنگبار نشــان می دهد که مبلغان و علمــای ایرانی تبار نقش مؤثری در 
سازماندهی شیعیان و برپایی مراســم عزاداری  ماه محرم در این قاره داشته اند. برخی 
منابع تاریخی دیگر به نقش تاجران شیرازی و به طور مشخص قوم »شیرازی ها« در ترویج 

فرهنگ شیعه و برپایی مراسم و سنت های محرم در آفریقا اشاره کرده اند که البته دور 
از واقعیت هم به نظر نمی رسد. با کوچ مبلغان و تاجران ایرانی به شرق آفریقا، مساجد و 
حسینیه های متعددی در این منطقه و به خصوص در جزیره زنگبار ساخته شد و مکان هایی 
مثل تعزیه خانه و ماتم خانه که در شهرها و مساجد و حسینیه ها به چشم می خورد از روزگار 

قدیم به یادگار مانده است.

تانزانیا
دارالسالم، پایتخت سابق تانزانیا، 
یکــی از نخســتین شــهرهای 
آفریقاســت که مردم آن با آغوش 
باز اسالم را پذیرفتند و به شیعیان 
خوجه اثنی عشری معروف شده اند 
که تبــار هندی دارنــد. برگزاری 
مراســم عزاداری ماه محرم به ویژه 
روز اول تــا پایان روز عاشــورا از 
اهمیت بسیار زیادی برای شیعیان 
خوجه اثنی عشری شــرق آفریقا 
برخوردار است و یکی از مهم ترین 
مناسبت های مذهبی آنها به شمار 
می رود. یکــی از بخش های مهم 
مراسم عزاداری دهه اول محرم در 
شرق آفریقا، سوگواری در مسجد 
مرکزی شیعیان در دارالسالم است 
که با نظم و ترتیب خاصی برگزار 
می شود. عزاداری شیعیان خوجه 
اثنی عشــری حتی مورد توجه و 
احترام سایر ادیان مثل هندوهای 
دارالسالم نیز قرار دارد. شهر زنگبار 
که حــاال به عنوان یــک منطقه 
خودمختار هم شناخته می شود، 
یکــی دیگر از بخش های کشــور 
تانزانیا است که مراسم سوگواری 
محــرم در آن برگزار می شــود. 
تعزیه خوانــی، راهپیمایی و طبخ 
غذا برای مستمندان که به »نیاز« 
معروف شده، از ســنت های ویژه 

محرم در این منطقه است.

عاشوراهای دارالسالم

ماداگاسکار
ســنت عزاداری محرم در شهرها 
و کشــورهای آفریقایی متفاوت 
است. در کشور ماداگاسکار افرادی 
وجود دارند که در روزهای محرم 
به زبان فارســی نوحــه و روضه 
می خوانند و مراســم عزاداری را 
شبیه ایرانی ها برپا می کنند. یکی 
از مراسمی که در ماداگاسکار برپا 
می شود، »ســینه زنی بوشهری« 
است که اشعاری مثل »علی اصغر 
زینب ـ نــور چشــم های زینب« 
توســط مداح خوانده می شــود 
و افراد حاضر در مراســم ســینه 
می زنند. در این مراسم، عزاداران 
با حلقه زدن و دســت انداختن به 
گردن یکدیگر می چرخند و سینه 
می زنند. شــیعیان بومی این نوع 
ســینه زنی، آن را مدیون ایرانیان 
می دانند و ناگفته پیداســت که از 
بوشــهری هایی که چند قرن قبل 
از جنــوب ایران به شــرق آفریقا 
مهاجرت کردند به یــادگار مانده 
است. در شرق آفریقا مکانی هم به 
نام حسینیه بحرینی ها وجود دارد 
که شــیعیان عرب تبار بحرینی و 
عمانی برای برپایی مراسم عزاداری 
حضرت امام حسین)ع( ساخته اند. 
همین ها باعث شده تا این منطقه 
نیز یکی از خاص ترین عزاداری های 

محرمی جهان را تجربه کند.

نوحه خواین به زبان فاریس

کومور
در قــرن هفتم میــالدی بود که 
عده ای از ایرانی ها برای نخستین 
بار پا به جزیره کومور در اقیانوس 
هند گذاشــتند و باعث شکوفایی 
اقتصاد این بخــش از خاک آفریقا 
شــدند. مردم این جزیــره برای 
نخستین بار توســط مردمانی از 
ســواحل خلیج فــارس و ازجمله 
بازرگانان شــیرازی با دین اسالم 
آشــنا شــدند. طی هزار ســال 
گذشته شــیرازی ها با ســفر به 
جزایر کومور با ســاختن مساجد 
و آباد کردن روســتاها و گسترش 
تجارت به پیشرفت روزافزون این 
کشــور کمک کردند و این روزها 
افرادی کــه می خواهند نســب 
برترشان را نشــان دهند، خود را 
به خاندان شــیرازی ها و سادات 
 منتسب می کنند. عزاداری برای 
حضرت امام حســین)ع( از همان 
سال ها در جزیره کومور برپا شده 
و یک ریشــه تاریخی دارد. طبق 
همین ریشه تاریخی، مردم کومور 
به سادات احترام می گذارند و حتی 
در نشان ملی و نشــان نیروهای 
مسلح این کشور ســمبلی به نام 
»دســتان فاطمه« وجود دارد که 
به گفتــه دولتمردان همــواره از 
 کشــور و مردم کومور محافظت 

می کند.

احرتام به سادات 

کنیا
شیعیان اثنی عشری کنیا هم در 
دهه اول محرم، مراســم عزاداری 
حضــرت امام حســین)ع( را بــا 
سبک و ســیاق خاص خودشان 
برپا می کنند. آنها هنگام غروب با 
لباس سیاه به مجالس سوگواری 
در مساجد و حسینیه ها می روند 
و به سخنرانی خطیبان و واعظان 
درباره حادثه کربال گوش می دهند. 
مراسم عزاداری روز دهم ماه محرم 
در این کشور به اوج می رسد و در 
شــهر »نایروبی«، پایتخت کنیا و 
شهر مسلمان نشــین »مومباسا« 
و جزیــره »المــو« مــردم پس 
از روضه خوانــی »یا حســین یا 
حسین« می گویند و با پای برهنه 
در خیابان های شهر سینه می زنند. 
شیعیان کنیا براساس یک سنت 
قدیمی، آخریــن روز صفر را که 
در باور آنها روز قصــاص عمر بن 
سعد توســط مختار است، جشن 
می گیرند. آنهــا در این روز لباس 
و پارچه های سیاه را در می آورند 
و به مناسبت قصاص عمر بن سعد 
پایکوبــی می کننــد. جزیرهالمو 
میدان بزرگــی دارد کــه در روز 
عاشــورا محل تجمع شــیعیان 
کنیاســت و جوان ها با تجمع در 
 این میدان مراســم ســینه زنی را 

بجا می آورند.

پای برهنه در میانه شهر

نیجریه
بیش از نیمی از جمعیت نیجریه 
مســلمان هســتند و شــیعیان 
ایــن کشــور، پرجمعیت ترین 
گــروه شــیعی در قــاره آفریقا 
بــه شــمار می آینــد. آنهــا در 
شــهرهای الگوس، زاریا و کانو 
ســکونت دارند اما برپایی مراسم 
عــزاداری محــرم در همیــن 
3شــهر خالصه نمی شــود. هر 
سال مراســم عزاداری و عاشورا 
 در نیجریه مــورد حمله پلیس یا 
ارتش قرار می گیــرد و تعدادی 
از شــرکت کنندگان شــهید و 
مجروح می شوند، اما رسانه های 
این کشور در ســال 2020خبر 
دادند که این مراســم در بیش از 
31۵ شهر این کشور برگزار شد. 
یکی از ســنت هایی که شیعیان 
نیجریــه به آن پایبنــد مانده اند 
برپایی مراســم تعزیه خوانی در 
روزهای محرم است. این مراسم 
در شــهر »بوچی« طرفــداران 
بســیاری دارد و بســیاری از 
شــیعیان برای تماشای نمایش 
گروه های معــروف تعزیه به این 
شهر می روند. شــیعیان نیجریه 
بر این باورند که بــا تعزیه خوانی 
اســت که هدف نهضت عاشورا و 
شهادت حضرت امام حسین)ع( 

برای مردم آشکار می شود.

تعزیه خواین در بویچ

اتیوپی
شهر »هرار« در اتیوپی را باید مقر 
مســلمانان این کشــور دانست و 
جالب اینکه مراسم عزاداری محرم 
شــیعیان نیز در این شهر به شکل 
ویژه ای برپا می شود. مسلمانان شهر 
هرار در روزهای تاســوعا و عاشورا 
با دســته های منظم به خانه های 
یکدیگر می روند و پــس از تالوت 
قرآن به صورت گروهــی، قاتالن 
حضرت امام حســین)ع( و یارانش 
را لعن کرده و عــزاداری می کنند. 
بانوان عزادار هم از قبل، نمادهایی 
به شکل کوزه آماده می کنند و به 
محض رسیدن دسته های عزادار، 
کوزه ها را پرتاب می کنند. جوانان 
حاضر در دســته های سینه زنی با 
چوب هایــی که در دســت دارند، 
کوزه ها را به نشانه نفرت از قاتالن 
حضرت امام حســین)ع( و یارانش 
می شکنند که این هم یک حرکت 
نمادین است. مردم این شهر، مراسم 
نوحه خوانی و سینه زنی را به زبان 
اردو و گاهی به زبان فارسی برگزار 
می کنند و نوع خاصی از سینه زنی 
معروف بــه »صف« دارنــد که از 
شب پنجم شروع می شود. همین 
سنت ها باعث شــده است تا یکی 
از خاص ترین انــواع عزاداری های 
محرمی را در این منطقه و کشــور 

شاهد باشیم.

عزاداران هرار

است...شوریش که در خلق عامل بیشرتین عزادایر های شیعیان در کدام کشورها اتفاق یم افتد
بهنام سلطانی

عزاداری محرم را باید یکی از آداب  و رسوم مهم در فرهنگ شیعه دانست. مطابق این سنت دیرینه، شیعیان هرسال در نقاط مختلف دنیا 
مراسم سوگواری شهادت حضرت امام حسین)ع( را برگزار می کنند. عزاداری محرم نه تنها در ایران که در بیشتر کشورهای مسلمان 
دنیا جزو آیین های مهم است و مردم هر کشور متناسب با فرهنگ و ســنت هایی که از روزگار قدیم به جا مانده، این مراسم را برگزار 
می کنند. برگزاری مراسم سوگواری و یادبود حضرت امام  حسین)ع( در جوامع مسلمان آن قدر اهمیت دارد که خیلی از مردم دنیا آن را 
نماد وحدت و همدلی مسلمانان به خصوص شیعیان می دانند و در مناسبات و مناقشات سیاسی آن را لحاظ می کنند. دانستن اینکه این 
مراسم در هر کشور با چه سبک و سیاقی برپا می شود هم خالی از لطف نیست؛ با این توضیح که ایران و عراق را به عنوان دو کشوری که 
پرشورترین عزاداری ها در آنها اتفاق می افتد و فراوان درباره اش گفته و نوشته شده، کنار گذاشته ایم تا  به کشورهای دیگر بپردازیم.

عزادایر در امام باره هاعزادایر با پریاهن سفید

96درصد جمعیت ترکیه را مسلمانان تشکیل 
می دهند و حدود 20میلیون نفر شــیعه در 
این کشور زندگی می کنند. طبیعی است که 
در کشوری با این مختصات، مراسم مذهبی 
ازجمله مراسم سوگواری امام حسین)ع( یک سنت مهم باشد. در 
این کشور، شیعیان جعفری به نشــانه عزاداری در دهه اول محرم 
لباس سیاه بر تن می کنند. نحوه پوشش شیعیان ترکیه در روزهای 
محرم کمی متفاوت است و در بعضی مناطق، مسلمانان روی لباس 
مشکی، پیراهن سفید می پوشند. در فرهنگ شیعیان ترکیه، پیراهن 
سفید، نمادی از کفن اســت که برتن دارند و در کنار آن نوارهای 
پارچه ای سبز و قرمز بر پیشانی خود می بندند. شیعیان از نخستین 
ساعات صبح در مراسم عزاداری دور هم جمع می شوند و زنجیرزنی 
می کنند و بعد از بجا آوردن این مراســم، نمایشــی اجرا می کنند 
که تمثیلی از حادثه کربالســت. این نمایش نوعی تئاتر خیابانی با 
پیشینه تاریخی و مذهبی است. شیعیان ترکیه در دهه اول محرم، 
غذایی به نام »افشون« می پزند و بین مسلمانان پخش می کنند  که 

همان غذای نذری است.

شــیعیان هند برای ماه های محــرم و صفر 
احترام خاصی قائل هســتند و در این 2ماه با 
سبک متفاوتی زندگی می کنند. ازجمله آداب 
و رســوم ویژه ماه های محرم و صفر در میان 
شیعیان هند این است که مراسم ازدواج برگزار نمی کنند و مردم 
ترجیح می دهند لباس نو بر تن نکنند. شیعیان هندی در ماه های 
محرم و صفر از برگزاری مراسم  شادی مثل جشن تولد هم پرهیز 
می کنند. زنان در این 2ماه، طال و جواهر زینتی را کنار می گذارند و 
از پوشیدن لباس های پر زرق و برق خودداری می کنند. در فرهنگ 
شــیعیان هند، اگر از اول محرم تا اربعین حسینی کسی بمیرد، به 
احترام امام حسین)ع( مراســم فرد فوت شده بعد از پایان ماه صفر 
برگزار خواهد شد. هندی ها مراسم ماه محرم را در »امام باره ها« که 
مکان هایی شبیه حسینیه ها در ایران است، برپا می کنند. امام باره ها 
در مناطق شیعه نشین مثل کشمیر، الکنهو و امروهه که شیعیان در 
آن ساکن هستند، ساخته شده است. در روز عاشورا، شیعیان، اهل 
سنت و هندوها در امام باره ها به عزاداری می پردازند و فارغ از هر دین 

و آئینی با هم متحد می شوند.

سنت اهدای خونشور حسیین در مناطق جنویب
برپایی مراســم عــزاداری محــرم در برخی 
کشورهای مســلمان نه به عنوان سنت که به 
یک نوع سبک زندگی بدل شــده و شاید به 
همین دلیل حکومت ها نتوانسته اند تغییری 
در آن ایجاد کنند. نمونه اش مراســمی است که شیعیان لبنان هر 
ساله در روزهای محرم برپا می کنند. در این کشور معموال حاکمیت 
با مسیحیان است و حاکمان همواره مراسم عزاداری و دیگر مراسم 
مذهبی را کنترل می کنند  اما شــیعیان لبنانی بــا تأثیرپذیری از 
کشورهای نسبتا نزدیک یعنی ایران و عراق، مراسم عزاداری محرم 
را هر سال با شکوه تر از سال قبل برپا می کنند. دولت مسیحی لبنان 
هم با آگاهی از اهمیت این مراسم نزد شیعیان و به خواست جمعیت 
قابل توجه شیعه که در جنوب و حومه بیروت، جنوب لبنان و استان 
بقاع زندگی می کنند، در ســال 1973 روز دهــم محرم را تعطیل 
رسمی اعالم کرد. در روز عاشورا، شیعیان لبنان که در نواحی جنوبی 
حضور بیشتری دارند، هیئت و دسته های عزاداری تشکیل می دهند 
و از کوچه ها و خیابان ها به ســمت میدان های اصلی شهر همراه با 

زنجیرزنی و سینه زنی حرکت می کنند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل 
جمهوری آذربایجان در سال 1991مردم این 
کشور که سال های طوالنی در کنج خانه ها و 
به طور مخفی مراسم سوگواری امام حسین)ع( 
را برپا می کردند، دوباره به مســاجد و حسینیه ها برگشتند. مردم 
مناطق شیعه نشین آذربایجان از ابتدای محرم تا اربعین حسینی به 
موسیقی گوش نمی دهند. در این مناطق مراسم عروسی در ماه های 
محرم و صفر برگزار نمی شود. خانم ها موهایشان را رنگ نمی کنند 
و لباس های نو نمی دوزند و خانواده ها، تغییر مکان نمی دهند. مردم 
در روزهای تاسوعا و عاشورا لباس های رنگارنگ به خصوص لباس 
قرمز نمی پوشند. خانواده های مذهبی که توان مالی دارند سفره های 
احسان را پهن می کنند و در خانه ها مرثیه برگزار می شود. شیعیان 
آذربایجان از اســامی علی، حســن، علمدار، عباس، علی عباس، 
ذوالفقار، فاطمه، زینب، زهرا و ســکینه برای کودکان متولد شده 
در ماه محرم اســتفاده می کننــد. یکی دیگر از ســنت های مردم 
آذربایجان در ماه محرم به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا، اهدای 

خون توسط عزاداران است.

آذربایجانلبنان

شبیه به ایراین ها

کشور بحرین در ســال 13۵0از 
ایران جدا شــد و به طور رســمی 
اعالم استقالل کرد  اما مردم این 
کشــور هنوز تحت تأثیر فرهنگ 
ایرانی قرار دارند و شــیوه عزاداری آنهــا در  ماه محرم 
شــباهت زیادی به مراســمی دارد که در ایــران برپا 
می شود. بحرینی ها در نخستین روز محرم حسینیه ها 
را ســیاه پوش می کننــد و در محرم و صفر مراســم 
روضه خوانی در همین حسینیه ها برپا می شود. عزاداران 
بحرینی به ســبک و ســیاق ایرانی ها، از نخستین روز 
محرم، پرچم های ســیاه همراه با شعارهای عاشورایی 
را در کوچه و خیابان نصب می کنند. مراســم عزاداری 
شــیعیان بحرینی اینگونه اســت که صبح و شــب به 
روضه خوانــی و مرثیه خوانی می پردازند. دســته ها و 
هیئت های عزاداری در روزها و شب های هفتم، هشتم، 
نهم و دهم محرم، مراسم ســینه زنی و زنجیرزنی را در 
کوچه ها و خیابان ها برگزار می کنند و پخش شــربت و 
غذای نذری هم یکی دیگر از سنت های دیرینه ای است 

که هنوز در این کشور وجود دارد.

بحرین

مناقب خواین در محرم

تــا قبــل از دوران پادشــاهی 
محمدظاهرشاه، عزاداری محرم 
در افغانستان ممنوع بود اما پس 
از ســرنگونی حکومت پادشاهی، 
روز عاشورا تعطیل اعالم شد و شیعیان از آزادی عمل 
برای برپایی مراســم ویژه محرم برخوردار شدند. در 
دوره ای که برپایی مراسم سوگواری امام حسین)ع( در 
افغانستان ممنوع بود، شیعیان این کشور به خصوص 
اهالی منطقه »چندوال« در کابل، مجالس شــان را در 
زیرزمین ها برگزار می کردند و بســیار مواظب بودند 
ســربازان و افراد وابسته به دســتگاه حکومتی به این 
موضوع پی نبرنــد. امروزه عزاداری در افغانســتان به 
2شکل ســنتی و جدید انجام می شــود؛ در عزاداری 
سنتی که در محله های قدیمی کابل رواج دارد، مراسم 
مناقب خوانی را اجرا می کنند که این مراســم از شب 
اول محرم در مکان هایی به نام سقاخانه اجرا می شود. 
نسل جدید هم با سبک و ســیاق تازه ای مثل مداحی 
و زنجیر زنی و سینه زنی در حســینیه ها و مساجد به 

سوگواری می پردازند.

افغانستان

پیش به سیو امام بارگاه

مــردم پاکســتان از 12قــرن 
پیش تاکنون مراســم سوگواری 
امام حسین)ع( را بر پا می کنند. در 
سال 1288هجری شمسی، برپایی 
مراسم عاشورا و اربعین از سوی استعمارگران انگلیس 
در پاکستان ممنوع اعالم شد، اما استعمار هم نتوانست 
در برابر اراده شــیعیان پاکســتان برای برپایی مراسم 
سوگواری امام حسین)ع( خللی ایجاد کند. این مراسم 
این روزها با شور وصف ناپذیری در پاکستان برپا می شود 
و مردم این کشور به ســنت های عزاداری در  ماه محرم 
وفادار مانده اند. مردم شــهرهای کراچــی، حیدرآباد، 
کوتری و تخته در روز عاشورا و اربعین حسینی غذاهای 
مختلفی مثل حلیم می پزند و بین عزاداران حســینی 
تقسیم می کنند. در شهر کوتری که 9۵درصد جمعیت 
آن را اهل تسنن تشــکیل می دهند، مراسم عزاداری 
امام حسین)ع( با شــکوه خاصی برگزار می شود و همه 
مسلمانان اعم از شیعه و ســنی در روز عاشورا به سوی 
»امام بارگاه« که جایی برای برپایی مراسم اصلی است 

حرکت می کنند.

پاکستان

هندترکیه



پنجشنبه

شماره 173
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   امام موسی صدر
... جمعیت کوفــه چند نفر بود؟ 
صدها هزار نفر. هــر یک از آنان 
باید با خود فکــر می کرد که اگر 
او ســاکت نمی مانــد و به یاری  
امام حســین)ع( می شــتافت، 
حســین)ع( کشــته نمی شد... 
همانگونــه کــه در یک شــب 
30نفر به ســپاه امام حسین)ع( 
پیوســتند، اگر هزار نفر، 4هزار 
نفر، 5 هزار نفر جمع می شــدند 
و به وی می پیوستند، این فاجعه 
پیش نمی آمــد. بنابراین خون 
امام حسین)ع( در واقع بلندگویی 
بود که در برابر مــردم قرار داده 
شــد و آنان را به مســئولیت و 
نتیجه کارهایشان آگاه کرد که 
امروز شما ســکوت می کنید یا 
درهمی می گیرید، یــا در خانه 
می نشــینید یا فرزند خود را از 
ترس کشته شــدن از خیابان به 
خانه بازمی گردانید، ولی پیامد 
این کارها در نهایت کشته شدن 
امام حسین)ع( است. کشته شدن 
امام حسین)ع( یکباره و ناگهانی 
اتفاق نیفتاد بلکه نتیجه سلسله 
حوادثی بود که پس از رســول 
خدا و بــا روی کار آمدن معاویه 
آغاز گردید و به شهادت حسین 
بن علی)ع( انجامیــد. انحرافی 
که ابتدا پدید آمــد و جزئی بود: 
ســکوت یا ترس یا گرفتن دینار 
و درهم، گرفتن 10یا 15 لیره یا 
چند متر زمین! جنایت اینگونه 
آغاز شد و کم کم سرعت گرفت 
و بزرگ شد و تا به آنجا رسید که 
به کشته شدن پسر دختر رسول 
خدا، آن هم به شــکلی فجیع و 
دردناک انجامید و هیچ کس دم 

برنیاورد! همه ساکت بودند.

 پیامد تلخ 
سکوت

   آیت اهلل سیدمحمود طالقانی
این مطلب که افراط در عزاداری 
مانع توجــه به هــدف قیام و 
شهادت امام حســین)ع( شده 
است، مورد اتفاق همه کسانی 
اســت که به تاریــخ و مصالح 
اجتماعی و شــرع آگاهند. اگر 
اعالم پایداری و وفاداری و عالقه 
و بســتگی و نثار عواطف برای 
آن بزرگان باشد، اشکالی ندارد 
و بلکــه مورد نظر هم هســت. 
پس عزا و گریستن، اوالً هدف 
نیســت و افراط در آن مذموم 
است، همچنان که خنده زیاد 
هم مذموم است. گریه و خنده 
ازجمله خصایص انســان است 
و تظاهر عواطف و احساســات 
اوســت. اســالم که آمد، چون 
همه شئون انســان را به سوی 
هدف عالی تری متوجه ساخت، 
گریستن را هم در این راه به کار 
گرفــت. در صدر اســالم، هر 
مصیبتی که برای مســلمانان 
پیش می آمــد، می گفتند اول 
برای حمــزه مصیبت بگیرید و 
بگرییــد.... گریه کردن به تأثیر 
تحریک عواطف و فرستادن آن 
عواطف به دنبال بزرگان، ممدوح 
اســت. چنین گریه ای دلیل بر 
ضعف نیست بلکه دلیل بر شعور 
و درک زیاد است....علی)ع( در 
صفین باالی سر عمار گریست. 
آنها که شــعور و تأثــر ندارند، 
گریــه نمی کننــد. بنابراین نه 
گریه کردن دلیل بر ضعف است 
و نه گریه نکردن دلیل بر قدرت. 
عجیب اســت که اسالم گریه و 
سوگ را هم مثل همه  چیز دیگر 
تحت حســاب درآورده است و 
برای هدفــی آن را به خدمت 
می گیرد. انســان باید بفهمد 

برای چه گریه می کند.

گریستین که 
بازتاب یک قیام در جهان کتاب هاستایش شده است

ماه محرم نه فقط فرصتی برای عزاداری در اندوه شــهادت امام حسین)ع( و یارانش نگایه به چند کتاب از مهم ترین آثار عاشورایی انداخته ایم
است، فرصت بسیار بزرگ تری برای تأمل و اندیشــه در اهداف قیام حسینی نیز با 
خود به همراه دارد. قرن ها از قیام حسینی گذشــته و اندیشمندان و نویسندگان 
زیادی تالش کرده اند این حماسه را با ادبیات پیوند دهند تا برای مخاطبان اهل کتاب، 
منابع دقیق و خواندنی درباره عاشورا خلق کنند. تاکنون هزاران جلد کتاب پیرامون 

حماسه حسینی به رشــته تحریر درآمده که هرکدام از زاویه ای به تبیین و تفسیر 
 این واقعه بزرگ پرداخته اند. گاهی برای افرادی که این فرصت را برای مطالعه درباره 
حضرت امام حســین)ع( و قیام تاریخی او مغتنم می شمارند، انتخاب از میان منابع 
متعدد مطالعاتی سخت می شود. در این گزارش برخی از مهم ترین آثار عاشورایی را 

که هر کدام یک ویژگی شاخص دارند، برایتان فهرست و معرفی کرده ایم.

قیام حسنی عنامریاحماسه حسیینفتح خونروضه الشهدامقتل الحسنی ع

از روایت تا انتقاد
»حماســه حســینی«، کتابی 
2جلــدی که پیش تــر 3جلدی 
بود، شــامل صحبت های شهید 
مرتضی مطهری دربــاره واقعه 
عاشوراست و آن را از مستندترین 
آثار دربــاره امام حســین)ع( و 
یارانش می داننــد. این کتاب در 
دهه 60به چاپ رسید. 2جلد این 
اثر به صورت مضمونی و آینه وار 
به هم مرتبطند. جلد اول شامل 
صحبت های ایرادشــده و منظم 
این معلم شهید است و جلد دوم 
تمام پیش نویس ها و احتماالت او 
را دربر می گیرد. حماسه حسینی 
کتابی اســت که عالوه بر 50بار 
تجدید چــاپ به زبان فارســی، 
تاکنــون به چندین زبــان دیگر 
هم ترجمه و چاپ شــده است؛ 
بنابراین بیشتر جامعه مسلمین 
آن را خوانده انــد و از ایــن نظر 
هم یکی از مهم ترین کتاب های 
مربوط به واقعه عاشورا به شمار 
می آید. شهید مطهری در حماسه 
حسینی، نه تنها روایت خود را از 
واقعه عاشــورا بیان می کند بلکه 
تنها بــه ســندهای مورد قبول 
خودش بــرای این روایــت اتکا 
نمی کند و با بــردن ماجراها به 
بوته نقد، ســعی دارد تا روایات 
جعلــی و غیرقابل قبــول از نظر 

خودش را هم رد کند.

روایتی از سیاره رنج
کتــاب »فتــح خــون« اثــری 
اســت روایی از وقایع عاشــورا از 
سیدشهیدان اهل قلم سیدمرتضی 
آوینی که توسط انتشارات واحه 
تجدید چاپ شده است. این کتاب 
یکی از متفاوت ترین کتاب هاست. 
کتاب هایی که تا به حال از شهید 
آوینی منتشر شده بیشتر در حوزه 
رسانه و تحلیل مسائل اجتماعی 
جهــان معاصر اســت. آوینی در 
این کتاب با فــرم و بیانی جدید 
به روایت و تحلیــل حرکت امام 
حســین)ع( از مدینه به ســمت 
کربال پرداخته و در بســیاری از 
موارد به مســائل جهــان امروز 
نقبی زده اســت. متن کتاب، از 
2قسمت کلی تشکیل شده است؛ 
قسمت اول به شرح و بیان وقایع 
و توصیــف ماجراهای پیش آمده 
از رجب ســال 60تا محرم سال 
61هجری می پردازد و بخش دوم 
تحلیل و رازگشایی همان وقایع 
و ماجراهاســت و در واقع بخش 
برجســته کتاب نیز همین است. 
»فتح خون«  در 10فصل روایت 
می شود: آغاز هجرت عظیم، کوفه، 
مناظره عقل و عشق، قافله عشق 
در سفر تاریخ، کربال، ناشئه اللیل، 
فصل تمییز خبیث از طیب )اتمام 
حجت(، غربال دهر، سیاره رنج و 

تماشاگه راز.

مقتلی بر وزن گلستان
تا مدت زیادی هیچ کتابی در مورد 
واقعه عاشورا به زبان فارسی موجود 
نبود؛ بنابراین زمانــی که کتاب 
روضه الشــهدا به عنوان نخستین 
اثر فارسی زبان منتشر شد، سر و 
صدای زیادی به پا کــرد؛ چرا که 
اغلــب مداحــان و مقتل خوانان 
می توانستند به راحتی آن را در 
دست گرفته و از رویش بخوانند. 
حســین کاشــفی توانســته با 
بهره بردن از شیوه زبانی گلستان 
سعدی، با نثری مسجع و جذاب و 
با استفاده از عناصر داستانی، یک 
کتاب جالــب و خواندنی را خلق 
کند. البته نمی توان به این کتاب 
با دیدی تاریخی و دقیق نگاه کرد. 
روضه الشــهدا در واقع یک رمان 
تاریخی است و شــاید بتوان آن 
را یک اقتباس آزاد و داستانی از 
ماجرای واقعی عاشورا به حساب 
آورد. پیدایــش اصطالحــات 
»روضه« و »روضه خوانی« را به 
این اثر و رواج آن میان اهل منبر 
نســبت داده اند. این کتاب منشأ 
روایی تعزیه شد و به شکل گیری 
فرهنگ عامه تشــیع در ایران و 
سایر مناطق شیعه نشین کمک 
شایانی کرد. شاعران، نویسندگان 
و داستان ســرایان متعــددی از 
روضه الشهدا برای خلق آثار ادبی 

و هنری الهام گرفتند.

پس از دو قرن
کتــاب »مقتل الحســین)ع(« 
قدیمی ترین کتاب درباره حوادث 
عاشورا و کربال و نخستین مقتل 
درباره واقعه عاشــورا و شهادت 
امام حســین)ع( است که توسط 
ابومخنف تألیف شده است. جالب 
است بدانید که این کتاب به قدری 
قدیمی است که متن اصلی آن از 
بین رفته و توســط طبری، شیخ 
مفید و سایرینی که این کتاب را 
خوانده اند بازنویسی شده و تقریباً 
می توان مطمئن بود که محتوای 
اصلی آن را حفظ کرده اند. مقتل 
ابی مخنــف یکــی از معتبرترین 
مقتل ها دربــاره عاشــورا و قیام 
کربالست. این کتاب 2نسل پس 
از واقعه عاشورا نگاشــته شده و 
به جهت شــهرت گردآورنده آن، 
به »مقتل ابی مخنف«، شــهرت 
یافته است. بعضی از پژوهشگران 
معاصر ســعی کرده انــد که این 
مقتل را بازنویسی کنند از جمله: 
مقتل الحســین)ع( اثر حســن 
غفاری، وقعه الطف البی مخنف، 
اثر محمدهادی یوســفی غروی، 
نخستین گزارش مستند از نهضت 
عاشورا اثر جواد سلیمانی، بازسازی 
مقتل الحسین ابومخنف اثر محمد 
صادق روحانی ترجمه وقعه الطف و 
مقتل الحسین ابی مخنف تصحیح 

و ترجمه حجت اهلل جودکی.

عاشوراهای ابدی
کتاب نامیرا نوشــته صادق کرمیار 
را سال 1388 انتشــارات نیستان 
به بازار نشــر عرضه کــرد. این اثر 
عنوان پرفروش ترین رمان ایرانی را 
با موضوع عاشــورا به دست آورده، 
توانسته جایزه ادبی جالل آل احمد 
و جایزه کتاب ســال را بگیرد و به 
شمارگان بیش از 200هزار نسخه 
برسد و رکورد فروش کتب مرتبط 
در حوزه عاشورا را بشکند. »نامیرا« 
ریشــه در مفهوم »کل یوم عاشورا 
و کل ارض کربــال« دارد؛ مفهومی 
که می گوید پهنه ســرزمین کربال 
به انــدازه کل زمین وســعت پیدا 
کرده و عاشورا همیشه زنده است. 
»نامیرا« داستانی شخصیت محور 
است؛ رمانی با خرده روایت هایی از 
تغییر روش، هــدف، آرزو و عاقبت 
آدم ها. این روزگار است که افراد را در 
محک انتخاب شدن و انتخاب کردن 
می گذارد و نویســنده نامیرا فقط 
تصویرساز صادق این رویدادهاست. 
نویسنده کتاب را به سبک رمان های 
کالســیک با شــروعی آرام آغاز و 
تصویرسازی می کند، شخصیت ها 
را یک به یک وارد داستان می کند، 
آنها را معرفی می کند و با داســتان 
پیش می برد. »نامیرا« اسیر اختالف 
روایت های تاریخی نشــده و البته 
از پیشــینه تحقیقی درستی بهره  

برده است.

یک تحقیق، نه تبلیغ
این کتاب به اعتبار نویسنده، مجتهد، 
تاریخدان و معاصرش، ســیدجعفر 
شــهیدی، تحلیلی ترین اثر درباره 
چرایی قیام حسین بن علی)ع( است. 
نویسنده کتاب از مهم ترین استادان 
تاریخ اسالم اســت و آثار او همیشه 
دریچه جدیدی روی تاریخ گشوده 
است. شــاید مطالعه این عبارات از 
نویسنده در مقدمه کتاب انگیزه بخش 
باشد: »درباره علل این رویداد، عقیده 
من نیز مانند دیگر تاریخ نویســان 
گذشته و بعضی تاریخ نویسان امروز 
بود، لیکن بررسی چند واقعه در تاریخ 
50ساله آغاز اسالم، سبب شد که این 
حادثه را نیز به گونه ای دیگر بررسی 
کنم تا علل حقیقی آن را چنان که 
بوده است بیابم. نتیجه این بررسی ها 
این شد که دانستم بخش مهمی از 
حادثه های تاریخ اسالم- به خصوص 
از آغاز تا عصر اول عباسی- نه چنان 
است که تاریخ نویســان گذشته به 
قلــم آورده اند و نه آینــدگان آن را 
به عنوان اصل مســلم پذیرفته اند.« 
شهیدی در این کتاب بیش از آنکه 
در جست وجوی چگونگی آن رخداد 
عظیم باشد، به دنبال چرایی حادثه 
عاشورا بوده اســت؛ »مقصود من از 
نوشتن این یادداشت ها مقتل نویسی، 
تبلیغ مذهبی و حتی نوشتن تاریخ 
نیست. من کوشیده ام تا خود بدانم 

آنچه رخ داد، چرا رخ داد؟«

آه های سوزان 
بر شهیدان بیابان

از لهوف، مشهورترین و قدمیی ترین 
مقتل نگایر عاشورا چه یم دانید؟

حرف زدن درباره وقایعی که در قلب تاریخ ماندگار شــده اند به 
این سادگی ها نیســت، روایت ها متعدد اســت و اعتبارسنجی 
آنها دشوار. اینجاســت که وجود آثار ادبی معتبر درباره حماسه 
عاشــورا اهمیت بیشــتری پیدا می کند. یکــی از معتبرترین 
و مشــهورترین مقاتلی که پیش از دوران معاصر نوشــته شده 
اســت، »اللهوف« یا »الملهوف علی قتل الطفوف« اثر ســید بن 
طاووس اســت. این اثر که به زبان عربی نوشــته شده، در طول 
این سال ها بارها به فارسی ترجمه شــده و مورد استفاده ادیبان 
و نویســندگان قرار گرفته است. نویســنده چاشنی های شعری 
خــود را در میان روایت هــای کتاب آورده، بــه همین دلیل هم 
کمتر صفحه ای از کتاب پیدا می شــود که یک شعر در آن نباشد.

بهنام سلطانی
برای اینکه بدانیم لهوف چگونه اثری است، آشنایی با نویسنده آن خالی از لطف نیست. 
نویسنده کتاب اللهوف، سیدرضی الدین علی بن موسی بن جعفر ابن طاووس مشهور به 
سید ابن طاووس، از عالمان و نویسندگان شیعه در قرن هفتم هجری و اهل ِحلّه است. 
سیدابن طاووس در ســال 589هجری قمری در عراق متولد شد. پدر و مادر سیدابن 
طاووس هر دو سید بودند و نسب او از جانب پدر با 13واسطه به حسن بن علی)ع( و از 
جانب مادر به حسین بن علی)ع( می رسد، به همین خاطر به او )ذوالحسبین( می گویند. 
او از نوادگان امام حسن)ع( و امام سجاد)ع( و استاد عالمانی چون عالمه حلی و یوسف 
سدیدالدین، پدر عالمه حلی است. ابن طاووس در زمان هالکوخان، نقابت شیعیان را 
بر عهده داشت. ســیدابن طاووس »جمال العارفین« خوانده شده و این لقب به  سبب 
سجایای اخالقی بســیار، تقوا و مراقبه فراوان و حاالت عرفانی اش دانسته شده است. 
او حدود 50کتاب دارد که »االقبال«، »المهمات و التتمات«، »کشف المحجه لثمره« 
»المهجه«، »مصباح الزائر« و »جناح المسافر« و »مهج الدعوات« و »منهج العبادات« 
نمونه ای از آنهاست. نویســنده کتاب لهوف دستی در شــاعری هم داشته است و در 

قسمت هایی از کتاب لهوف بیان نرم و شعرگونه او را می توان دید.

کتاب لهوف از یک مقدمه و 3بخش شــکل گرفته 
است. مقدمه شــامل مطالبی درباره عظمت واقعه 
عاشــورا، جایگاه امام حســین)ع( و ارزش گریه و 
عزاداری برای او اســت. بخش اول از قبل از تولد 
امام حســین)ع( و رؤیای ام الفضل شروع شده و تا 
شب عاشورا ادامه دارد. در این بخش پیشگویی ها 
درباره شهادت امام حسین)ع(، گفت وگوهای امام 
در مسیر مدینه تا کربال، رسیدن خبر شهادت مسلم 
بن عقیل و متوقف شــدن کاروان او توسط حر بن 
یزید ریاحی آمده است. بخش دوم از شب عاشورا و 
مهلت گرفتن امام حسین)ع( از لشکر عمر بن سعد 
شروع شده و تا شهادت امام حسین)ع( را نقل کرده 
اســت. در این بخش ماجرای شهادت اصحاب نیز 
ذکر شده اســت. ابن  طاووس در انتهای این بخش 
2حدیث درباره عذاب قاتالن امام حســین)ع( در 
روز قیامت نیز آورده اســت. بخش سوم به وقایع 
بعد از شــهادت امام حســین)ع( اختصاص دارد 
و از فرستادن سر شــهدا به کوفه شــروع شده و 
مطالب مرتبط با اسارت اهل بیت تا بازگشت آنان 
به مدینه را در بر دارد. ابن طاووس در خاتمه کتاب 2 
روایت درباره عزاداری و گریستن امام سجاد)ع( بر 

مصیبت عاشورا نقل کرده است.

وقتی اثری به اهمیت لهوف باشد، طبیعی است که نویسندگان و پژوهشگران بارها به 
آن رجوع کنند. بیشترین ارجاع به لهوف را عالمه مجلسی در کتاب های خود داشته 
اســت. این کتاب در ایران در دوران صفویه و قاجار مورد توجه قرار گرفته، به همین 
دلیل همه نســخه های خطی این کتاب مربوط به همین دوره زمانی است. بعضی از 
این نسخه های خطی و چاپ های سنگی در مقدمه حســون )تبریزیان( بر الملهوف 
و شمار بیشــتری در کتاب تصحیح و منبع شناســی کتاب الملهوف نوشته صادقی 
کاشانی فهرست شده است. به دلیل نیاز به مقتل خوانی در جامعه شیعه، کتاب لهوف و 
کتاب هایی مانند آن پس از دوران صفویه مورد اقبال عمومی قرار گرفته و از اوایل سده 
سیزدهم قمری بارها به صورت چاپ سنگی، سربی و حروفی منتشر شد. مشهورترین 
چاپ لهوف، چاپ حیدریه نجف در سال 1369قمری است که بدون تصحیح صورت 
گرفته است. ســیدبهاءالدین مختاری، عالم دوران صفوی، نخستین مترجم مقتل 
لهوف به فارسی دانسته شده است. انتشارات اسوه در سال 1414قمری نسخه ای از 
الملهوف را با مقدمه، تصحیح و تحقیق فارس الحسون منتشر کرد. 2کتاب »طواف 
عشق« به قلم محمدحسین رجبی دوانی و »عشق و عطش« به  قلم امید آرام به عنوان 
بازنویسی و تلخیص لهوف منتشر شده اند. چند ترجمه فارسی از کتاب لهوف منتشر 
شده است؛ ازجمله ترجمه ســیداحمد فهری با نام »آهی سوزان بر مزار شهیدان« و 

برگردان محمدمحمدی اشتهاردی با نام »غم نامه کربال«.

»کتــاب را در حالی تصنیف کردم که، کســی 
را نمی شناســم در نگارش کتابی با این شــیوه 
از من پیشــی گرفته باشد و کســی که بر این 
کتاب آگاهی داشته باشــد بر مفهوم این سخن 
آگاه اســت«. این جمالت از قــول ابن  طاووس 
نقل شــده؛ نویســنده ای که مشــهورترین و 
قدیمی ترین مقتل نگاری عاشــورا را روی کاغذ 
آورده اســت. کتاب لهوف شــکل مرثیه دارد و 
نثــر روان آن مخاطب را خســته نمی کند. در 
این کتاب قســمت هایی که از زبــان خود امام 
حسین)ع( روایت شده با حروف درشت از سایر 
قسمت ها متمایز شــده اســت. لهوف مقتلی 
اســت درباره شهادت امام حســین)ع( و وقایع 
کربال. کتاب به شکل داســتانی نگارش شده و 
داستان قیام امام حســین)ع( را که با حرکت از 
مدینه شروع می شــود، به زیباترین شکل بیان 
می کند. سپس به وقایع روز عاشورا و شهادت امام 
حسین)ع( و یارانش در این روز می پردازد و به 
زیبایی وضعیت اسرا را بعد از واقعه عاشورا روایت 
می کند. نویسنده ســعی در مختصرنویسی این 
کتاب داشته و در این باره گفته: »با توجه به اینکه 
زائران، فرصت کمتری دارند رشته سخن را کوتاه 
کرده و به طور اختصار بیان کرده ام و همین اندازه 
کافی است که درهای اندوه را به روی خواننده باز 
و افراد باایمان را رستگار سازد، که در قالب این 

الفاظ، حقایق ارزنده ای نهاده ایم.«

کتاب لهوف در منابع با نام های مختلف آمده اســت. این اختالف نام، ناشی از اختالف 
نسخه ها و نامگذاری خود مؤلف است؛ زیرا مؤلف برای کتب خود اسامی گوناگون، یا نامی 
واحد را با تغییر برگزیده اســت. لهوف از واژه »لهف« به معنی سوگ و ناله و »طف« به 
معنی اندک و کم گرفته شده است. به جز اسم هایی که با اللهوف یا الملهوف شروع شده و 
تفاوت های اندکی با هم دارند، بنابر آنچه ابن طاووس، نویسنده کتاب در مقدمه آن آورده، 
نام »المسالک فی مقتل الحسین علیه السالم« نیز برای آن ذکر شده است. کهن ترین 
نسخه موجود از کتاب لهوف مربوط به نیمه دوم قرن دهم هجری است. ابن طاووس در 
نوشتن کتاب، آنچه را از مقتل نویسان پیش از خود به  جای مانده جمع آوری و بررسی 
کرده، خبر درست را از نادرســت جدا، ترتیب بندی و بعضی از نکته ها را اجتهاد کرده؛ 
یعنی با استفاده از اطالعات تاریخی و استنباط عقلی بررسی کرده که این خبر مقتلی 
می تواند درست باشد یا نه. اگر از دید خودش درست به نظر نرسیده، آن را حذف کرده و 
اگر تشخیص صحت داده، بیان کرده است. روایات این کتاب برای رعایت اختصار به صورت 

مرسل بوده و تنها آخرین راوی  یا آخرین کتابی که از آن نقل شده، ذکر شده است.

3بخش از یک روایت

نایم برای یک مقتل نگایرگشودن درهای اندوه

ترجمه های فاریس لهوف

درباره ابن طاووس، نویسنده کتاب



پنجشنبه

شماره 173
1313  مرداد 1401 

عیسی محمدی

   آیت اهلل جوادی آملی
اگر معلوم شد سر نهضت حضرت 
ساالر شــهیدان چیســت، آنگاه 
معلوم می شود که چرا اصرار دارند 
که ما برای حضــرت گریه کنیم. 
این روایت از امام صادق )سالم اهلل 
علیه( بود، وقتی صبحی در محضر 
امام صادق )ســالم اهلل علیه( نام 
مبــارک سیدالشــهدا)ع( بــرده 
می شــد »لم یر متبسماً فی ذلک 
الیوم« تا آخر آن روز دیگر حضرت 
لبخند نداشــت. ناله و اشک برای 
حسین بن علی )علیهما السالم( این 
است که هر جا هستید محافل را 
گرامی بدارید، مقداری در این ایام 
برای ابدمان ذخیــره تهیه کنیم. 
در هر روستا و شهری حسینیه ها 
را پــر از جمعیت کنیــم و برای 
حســین بن علی )علیهما السالم( 
نالــه کنیم، چــون هــر برکت و 
شرفی نصیب کشــور اسالم شده 
اســت، به برکت کربال بــود و این 
خوی شــهادت در انسان شهامت 
می آفرینــد. لــذا امیرالمؤمنین 
)علیه الســالم( به حسین بن علی 
)علیهما الســالم( می فرمایــد تو 
مایه ریزش اشــک هــر مؤمنی و 
آن قدر ثوابــی که بــرای زیارت 
حســین بن علی )علیهما السالم( 
آمده اســت، بــرای ســایر ائمه 
نیامده، با اینکــه اینها یک نورند. 
ائمه علیهم السالم فرمودند بروید 
زیارت کنید و اگر زیارت حضوری 
میسر نشــد، این زیارت عاشورا را 
بخوانید، مبــادا روزی بر ما بگذرد 
که به یاد حضرت نباشــیم. صبح 
که از منزل در آمدید و وارد صحن 
حیات شدید، رو به قبله بایستید 
و 3بــار بگویید »الســالم علیک 
یا ابا عبــداهلل، الســالم علیک یا 
ابا عبــداهلل، الســالم علیک یا ابا 
عبداهلل و رحمه اهلل و برکاته«؛ این 

دستورالعمل ماست.

این دستورالعمل 
ماست

خون سرخ در قاب های ماندگار
محرم و فرهنگ عاشورایی نه تنها در گوشه گوشه زندگی مردم، بلکه در هنر و فیلم و معریف تعداید از فیلم و سریال های ماندگار محرم

سریال های ایرانی نیز تجلی پیدا کرده است و حول داستان و مفاهیم و آموزه های این 
واقعه بزرگ آثار متعددی خلق شده اســت؛ آثاری که اغلب آنها در جذب و جلب نظر 
مخاطب موفق بوده اند. در میان فیلم و سریال های با مضمون محرم و عاشورا شاهد تولید 

چند کار فاخر و تکرار نشدنی بوده ایم که پس از گذشت سال ها همچنان در اذهان مردم و 
مخاطبان باقی مانده است و بازپخش آنها از شبکه های سیما هنوز هم پربیننده است. در 
ادامه تعدادی از این فیلم و سریال های خاص را مرور می کنیم؛ تا یادآوری خاصی باشد بر 

خاص ترین و دیده شده ترین آثار مرتبط با عاشورا در سینما و تلویزیون ایران.

بهروز شعیبی
بهــروز شــعیبی کــه فیلم های 
درجه یکــی چــون »دهلیــز« و 
»ســیانور« را کارگردانــی کرده 
است و ســابقه بازیگری در آثاری 
چون »گمگشــته«، »مهرآباد«، 
»تنهایی لیــال« و »گیله وا« را هم 
در کارنامــه دارد، در نخســتین 
اثــر تلویزیونــی خــود در مقام 
کارگردان، سریال »پرده نشین« 
را با تعــدادی از بازیگران مطرح 
سینما و تلویزیون در سال13۹3 
روی آنتن برد و توانست یک سریال 
موفق محرمی را به نام خود ثبت 
کند. در این سریال به کارکردها و 
اثرگذاری های روحانیون و حضور 
آنها در محله هــا و در کنار مردم 
توجه ویژه ای شده  است و به نوعی 
ســبک زندگی ایرانیـ  اسالمی را 
به تصویر می کشــد. داستان این 
اثر دربــاره دختری بــه نام هدی 
است که برای گرفتن ارث پدری با 
مشکالت و گرفتاری های مختلفی 
روبــه رو اســت و هر چــه جلوتر 
می رود، اتفاقات بیشتری گریبان 
او را می گیرد. ویشــکا آســایش، 
حامــد کمیلــی، ســارا بهرامی، 
فرهاد آئیش، آتیال پسیانی، سارا 
رسول زاده و محسن کیایی ازجمله 
بازیگرانی بودند که در این سریال 

نقش آفرینی کردند.

سریال پرده نشنی

محمدحسین لطیفی
»سفر سبز« سریالی به کارگردانی 
محمدحســین لطیفــی یکی از 
سریال های ماندگار تلویزیون است 
که به مناسبت محرم در سال13۸1 
ساخته شد. »سفرسبز« که توسط 
مخاطبان به خوبی استقبال شد، 
داســتانی معمایی و رازآلود دارد. 
این اثر محبوب با موضوع  ماه محرم 
درباره پســر جوانی به نــام دنیل 
وسبرگ است که در آلمان زندگی 
می کند و برادرش چنــد روز قبل 
از مرگ، به او می گویــد که دنیل 
اصالتاً اهل ایران است و توسط پدر 
و مادرشــان از یک خانواده ایرانی 
به فرزندخواندگی پذیرفته شــده 
اســت. بدین ترتیب با برمال شدن 
راز بزرگ زندگی دنیل، او به ایران 
می آید و در مســیریافتن حقایقی 
زندگــی اش با اتفاقــات مختلفی 
روبه رو می شود. سفر سبز توانست 
در مرجع ارزشــگذاری ســینما و 
تلویزیون یعنی منظــوم نمره ۷ از 
1۰ را از سوی مردم به دست بیاورد 
که نشان می دهد عموم مردم سفر 
ســبز را اثری باکیفیت و باارزش 
ارزیابی می کنند. پارســا پیروزفر، 
محمدرضا شریفی نیا، امین تارخ، 
سارا خوئینی ها، الدن مستوفی و 
گوهر خیراندیش از بازیگران این 

سریال هستند.

سریال سفر سزب

حسن فتحی
سریال »شب دهم« به کارگردانی 
حسن فتحی سریالی عاشقانه است 
که در سال13۸۰ ســاخته شد و 
توانست یکی از سریال های قدیمی 
درباره ماه محرم و اساســاً یکی از 
به یادماندنی تریــن ســریال های 
تاریــخ تلویزیون را خلــق کند. 
حیدر خوش مرام عاشق دختری 
قجری به نام فخرالزمان می شود. 
شــرط فخرالزمان برای ازدواج با 
حیدر این است که او و دوستانش 
1۰شــب تعزیه ای باشــکوه اجرا 
کنند. اما نکته مهم اینجاست که 
انجام این کار برای حیدر مشکالت 
و خطــرات زیــادی دارد؛ چرا که 
حکومــت عــزاداری و برگزاری 
تعزیه را ممنوع اعالم کرده است. 
به هر طریقی که هســت حیدر ۹ 
شب تعزیه را اجرا می کند و رفته 
رفته به فردی مؤمن و با ســلوک 
تبدیل می شــود. در شــب دهم، 
مأموران نظمیــه متوجه اجرای 
تعزیه می شوند و یکی از مأموران 
چون قصد ازدواج با فخرالزمان را 
دارد، حیدر را روی صحنه اجرای 
تعزیه به قتل می رســاند. حسین 
یاری، کتایــون ریاحــی، پرویز 
فالحی پور، محمــود پاک نیت و 
 رؤیــا تیموریــان از بازیگران این 

سریال بودند.

سریال شب دهم

شهرام اسدی
فیلم ســینمایی »روز واقعه« به 
کارگردانــی شــهرام اســدی و 
تهیه کنندگی مرتضی شایســته 
در ســال 13۷3 یکــی از آثــار 
ماندگار و تکرار نشــدنی سینما با 
مضمون محرم و عاشوراســت که 
توانســت مورد توجــه مخاطبان 
قرار بگیــرد. روز واقعه داســتان 
جوانی مســیحی با بازی علیرضا 
 شــجاع نوری را روایــت می کرد 
که بــه عشــق دختری بــه نام 
راحلــه به اســالم گرویــده بود. 
عبداهلل در جریان عروســی خود 
ندایی می شــنود که او را به یاری 
فرا می خواند به همیــن دلیل به 
بیابان رفته و راهی کوفه می شود 
اما عصر عاشــورا به محل جنگ 
می رسد درحالی که حقیقت را بر 
سر نیزه ها می بیند. تا مدت ها »روز 
واقعه« مهم ترین اثر نمایشــی در 
جان بخشیدن به واقعه کربال بود 
و پخش هرساله فیلم در روزهای 
محــرم و اســتفاده از نماهای آن 
در کلیپ هــای مختلــف جــای 
تعجب نداشــت؛ به ویژه به واسطه 
تصویرســازی و موسیقی ماندگار 
اثر. همچنان کسانی که فیلمنامه 
را خوانده انــد، به مراتــب متــن 
بیضایی را فراتــر از فیلم ارزیابی 

می کنند.

سینمایی روز واقعه

داوود میرباقری
ســریال »مختارنامــه« یکــی از 
پرهزینه ترین و برترین سریال های 
مذهبی و البته محرمی اســت که 
در ســال های 13۸۲ تــا 13۸۹ به 
کارگردانی داوود میرباقری ساخته 
شــد. محوریت اصلی این ســریال 
پر مخاطب به داستان مختار ثقفی 
بــا کنیــه ابواســحاق و چگونگی 
قیام او کــه پس از حادثه عاشــورا 
به خونخواهی حســین بــن علی 
برمی خیزد، می پردازد. داستان این 
مجموعه تلویزیونی از زخمی شدن 
امام حسن)ع( به دســت کوفیان و 
پناهنده شــدن امام به حاکم مدائن 
کــه عموی مختار اســت، شــروع 
می شود. مختار که سیاست و جنگ 
را کنار گذاشــته از طــرف عمو فرا 
خوانده می شود تا از امام حسن)ع( 
محافظت کند. بعد از شــهادت امام 
توسط همسرش، داستان این سریال 
با یک پرش زمانی به دوران خالفت 
یزید و واقعه عاشــورا می رسد و در 
قسمت های پایانی سریال ماجرای 
قیام مختار علیه ســپاهیان یزید به 
خونخواهی از امام حسین)ع( روایت 
و به تصویر کشیده می شود. فریبرز 
عرب نیا، فریبا کوثری، رضا رویگری، 
ماه چهــره خلیلی، رضــا کیانیان، 
مهدی فخیــم زاده و فرهاد اصالنی 

بازیگران اصلی این سریال بودند.

سریال مختارنامه

داوود میرباقری
»معصومیــت از دســت رفتــه« 
یکی دیگر از سریال های محرمی 
بــه کارگردانــی داوود میرباقری 
است که در سال 13۸۲ از شبکه 
سوم سیما به روی آنتن رفت و با 
اســتقبال خوب مخاطب مواجه 
شد. این ســریال تاریخی جنایت 
و مکافــات  افــراد در مواجهه با 
حادثه کربال و لغزش شــخصی به 
نام شــوذب را به تصویر می کشد. 
شخصیت اصلی داســتان یعنی 
شــوذب کــه از یــاران حضرت 
علی)ع( اســت در آســتانه قیام 
عاشــورا، خزانه دار کوفه می شود 
امــا در واقعــه کربــال در مقابل 
امویان سکوت می کند که عاقبت 
با کشته شدن پســرش و دیوانه 
شــدن خودش و کشــته شدن 
دخترش واقعیت نمایان می شود. 
امیــن تــارخ شــخصیت اصلی 
داستان معصومیت از دست رفته، 
یعنی شــوذب را جلوی دوربین 
ایفا می کنــد و فریبــا کوثری و 
سارا خوئینی ها ۲بازیگر دیگر این 
سریال در نقش همسران شوذب 
هســتند. امین زندگانی، حدیث 
فوالدونــد، انوشــیروان ارجمند، 
مرضیه برومند، داریوش فرهنگ 
و... در این ســریال به ایفای نقش 

پرداختند.

سریال معصومیت از دست رفته

    اول بفرمایید که کارتان را از کی 
در رادیو شروع کردید؟

از ســال ۷4.االن هم ۲۷ســالی هســت که در 
صداوسیما کار می کنم. با رادیو پیام شروع کردم و 
تلفنچی و هماهنگی و... بودم و پله پله آمدم باال و 

شدم سردبیر و تهیه کننده.
    اولین برنامه ای که ساختید؟

سال ۷۷، با نام شرح شیدایی. نخستین برنامه ای 
کــه تهیه کننده اش بودم. جمعه شــب ها پخش 
می شد. به خانه اساتید حوزه موسیقی می رفتم 

و مصاحبه می گرفتم.
    کار را از رادیو پیام شروع کردید 
و در حوزه های موســیقی و هنری 
هم دنبال کردید. چطور شــد که 
ســر از برنامه های معارفی و دینی 

درآوردید؟
من همیشــه این را در کالس ها و مشــاوره های 
رسانه ای به بچه هایی که سراغم می آیند می گویم، 
ما چیزی داریم به نام حق الناس رسانه ای؛ چیزی 
اســت که خودم واقعاً به آن رسیده ام. خدا شاهد 
است که اهل شــو کردن و نمایش دادن نیستم. 
چیزهایی است که خداوند باید لطف کند و وقتی 
این اتفاق افتاد، نوعی حق الناس رسانه ای گردن 
توست که باید ادایش کنی. خدا لطفی کرد و این 

اتفاق افتاد.
    چه اتفاقی؟

من ســال ها دســتیار برنامه نمازجمعه تهران 
بودم. می نشستم و فایل ها را گوش و نت برداری 

می کردم. گاهی تک و توک برنامه های مذهبی را 
هم کار می کردم. تا اینکه رسیدم به سال 13۹5.

زنگ زدند و گفتند فرهاد، قرار است رادیویی به نام 
رادیو اربعین راه بیندازیم؛ هستی؟ دو، سه هفته 
هم بیشتر وقت نداشتند. نگاه من نگاه فنی بود؛ 
گفتم آخر در این دو هفته، مخاطب کجاست و از 
کجا باید ما را پیدا کند و کانال و فرکانس ما را پیدا 

کند. زیاد خوش بین نبودم.
این را اینجا کات بدهید و کمی عقب تر برگردیم. 
در سال 13۹۰که کارهای ضبط رادیوی با سی دی 
مد شده بود، با رضا کاشفی برنامه ای داشتیم که به 
خانه علما می رفتیم و با آنها مصاحبه می گرفتیم. 
در برنامه »یک پذیرایی ساده.« یک بار قسمت شد 
و به منزل آقای مسعودی خمینی، تولیت سابق 
حضرت معصومه سالم اهلل علیها رفتیم. ۲ساعتی 
با ایشــان مصاحبه کردم و میان صحبت هایش، 

روایت عجیبی تعریف کرد.
    چه روایتی؟

درباره عوض شــدن گنبد حرم حضرت معصومه 
سالم اهلل علیها در دهه ۷۰ از زبان آیت اهلل العظمی 
بهجت. من در تمام طول این مصاحبه فقط داشتم 
اشــک می ریختم. قضیه اینطور بود که آیت اهلل 
العظمی بهجت وارد صحن حضرت می شــود و 
می گوید که این گنبد خراب است و مراقب باشید 
که خراب نشود و بر سر زوار نریزد. آقای مسعودی 
خمینی می گوید که حاال این گنبد 6۰، ۷۰ متر 
فاصله داشت و اصاًل چیزی مشخص نبود. اما هر 
طور که بود جرثقیلی آوردند و رفتند و بررســی 

کردند. دیدند که پوسته های گنبد از داخل ترک 
خورده و وضعیــت خطرناکــی دارد. حاال اینکه 
چطور آیت اهلل العظمی بهجت متوجه شده بودند 
و... بماند. خالصه اینکه بودجه ای فراهم کردند و 
کمک گرفتند تا کار تعویض انجام شود. اما حین 
کار، ۲۰میلیون تومان کم آوردیم. آقای خمینی 
می گوید روزی در دفترم نشسته بودم و داشتم به 
این مبلغ و... فکر می کردم. یک دفعه دیدم خانمی 
سراسیمه آمد و یک روسری دستش بود و گذاشت 
روی میزم. گفتم خانم، در بزنید و داخل شوید و 
اینجا مسئول دفتر دارد. این خانم برایم تعریف کرد 
که بله، خواب دیده ام که خانمی آمده و می گوید 
که بچه های من به این پول نیاز دارند برای ساختن 
حرم من، من هم طالهایم را برداشــتم و آوردم. 
دقیقاً همان مبلغی بود که نیاز داشتند. من چنین 
روایت ها و اتفاقاتی را که می شنیدم، با خودم گفتم 
که اینها باید خمس و زکات رسانه ای من باشند و 

حق الناس رسانه ای است که منتقل کنم...
    شــما اجباری داشتید که برنامه 
معارفی بســازید؟ حاال شاید یکی 
کارمند رادیو یا تلویزیون باشــد و 
باالخره مجبورش کنند و بســازد 

دیگر...
اصاًل، در این ســال ها هیچ اجباری نداشــته ام و 
اختیار و انتخاب خودم بــوده. خالصه اینکه در 
ســال 13۹5رادیو اربعین راه افتــاد. من هم که 
اعتراض فنی کردم که مخاطبی نخواهیم داشت 
و باید کلی تبلیغات کنیم. مجــری ما هم آقای 

با فرهاد دهنیو؛ شناخته شده ترین تهیه کننده 
صاحب این رادیو رادیو اربعنی که باید آن را حسیین ترین رسانه ایران بدانیم
اباعبداهلل  است...

چند سالی است که رادیو اربعین، از ابتدای  ماه صفر آغاز به کار می کند و تا پایان صفر نیز به کارش ادامه می دهد. برخالف 
اینکه برخی فکر می کردند شاید کار این رادیو نگیرد اما کارش گرفته و به شدت مورد توجه واقع شد. حاال آن را باید 
حسینی ترین و عاشورایی ترین رسانه ایرانی هم بدانیم؛ رسانه ای که نه تنها در این حوزه شکل گرفته و در این حوزه دارد 
کار می کند که خود باعث و بانی شکل گیری روایت های مختلفی در این حوزه شده است. با فرهاد دهنوی، از تهیه کنندگان 
باسابقه رادیو که اساساً او را به نام رادیو اربعین نیز می شناسند، به گفت وگو نشستیم؛ مصاحبه ای که در دقایق اضافه تهیه 
این ویژه نامه گرفته شده و خودش آمد و خودش گرفته شد و خودش شکل گرفت. چنین گفت وگویی حتماً خواندن دارد...

گفت من 3روز است که دنبال شما هستم. شوهرم 
مسیحی اســت و صبح ها که رادیو اربعین گوش 
می کنم هی می گوید »عباس کیه دیگه«، خالصه 
می گفت ما را بفرستید کربال که این شوهرم با این 
شخصیت ها بیشتر آشنا شود. اهل شهرستان بودند 
و وضع مالی مناسبی نداشتند. من هم یک »باشه، 
چشم« الکی گفتم و قطع کردم. خدا شاهد است 
که 3 ساعت بعد یکی از مسئوالن آن موقع زنگ 
زد و گفت فالنی، برای 1۰تا از شــنوندگان شما 
سهمیه کربال کنار گذاشــته ایم؛ سریع به بچه ها 
گفتم تحقیق کنید و اگر درست است ۲ تا سهم را 
بدهید به خانمی که زنگ زده بود. تحقیق کردند و 
دیدند درست است ولی آنها پاسپورت نداشتند. به 
رئیس گذرنامه وقت زنگ زدم و سریع کارها درست 
شد، خدا خیرش دهد. سریع رفتند کربال. شوهر 
این خانم از کربال زنگ زده بود و داد می زد و گریه 
می کرد که تازه فهمیده ام که این عباس کیست و 
چه معجزه گری است. بارها زنگ زده اند که حلوا 
نذری و خرما و قیمــه و... آورده ایم، بیایید دم در 
جام جم بگیرید! سرمایه دارهایی آمده اند که بقیه را 
بفرستند کربال یا کسانی که بچه معلول داشته اند. 
این چیزها را که دیدم دیگر فکر و ذکر و کار من شد 
رادیو اربعین؛ یعنی تمام سال منتظرم که کار این 
رادیو شروع بشود. خیلی ها برای این رادیو زحمت 
کشیده اند و خدا پدر و مادر رضا کوچک زاده، مدیر 
وقت رادیو اربعین را بیامرزد که4 ســال زحمت 

کشید تا این رادیو پا بگیرد.
    امســال کارتان از کی شــروع 

می شود؟
از اول صفر. مجری مان هم که جواد تشکری است.
    کربال نمی رویــد؟ توییتی کرده 
بودید که حتی موقعیت ســفر شما 
بدون اینکه خواسته باشید جور شده 

ولی قصد رفتن ندارید...
این هم قصــه ای دارد. مدت ها بــود که خیلی 
دوســت داشــتم بروم کربال. حتی یکی از این 
آبمیوه فروش هــای معروف خیابان شــاپور هم 
که هر ســال به کربال می رود و برای مردم کلی 
معجون درســت می کند، گفت که امسال دیگر 
رادیو اربعیــن نرو و بیا برویــم کربال. من هم هر 
کاری کردم جور نمی شد. تا اینکه اهل معنایی را 
دیدم که وقتی مرا دید، گفت چرا این قدر چنگ 
می زنی که به کربال بروی؟ گفتم عشقم این است. 
گفت بشین ســر کارت و کارت را بکن؛ کارت را 
بکن که کربالی تو همین استودیو است؛ همین 
خیمه گاه را حفظ کن. این اســت که واقعاً بارها 
موقعیت اش پیش آمده، اما نشــده که بروم. این 
همان حق الناس رسانه ای است. خدا می داند که 
بچه های صداوسیما و مجری های معروف اشک 
می ریزند که چند دقیقه و ســاعت بیایند پشت 
میکروفن رادیو اربعین و اجرا کنند و نذرشــان 
ادا کنند. اینها همه لطف خداســت که شــامل 

حال ما شده... .

کاشفی بود. خدا را شاهد می گیرم و هنوز هم 
وقتی تعریف می کنــم موهای بدنم 

سیخ می شــود؛ اولین باری بود 
که در عمرم می دیدم سیل 
عظیم مخاطب وقتی سمت 

رســانه ای می آید یعنی 
چه. اصاًل دیگــر رادیو 
جوان و پیــام و برنامه 

نود و... یعنی چه؟ مردم 
زنگ می زدنــد و التماس 

می کردند که تــو را به خدا 
اجازه بدهید فقــط 5دقیقه بیاییم 

و آنجا را ببینیم فقط. حاال تصورشان 
شاید این بود که ما چه جای بزرگ و عظیمی 

داریم، خبر نداشــتند که 5 نفر نیــرو بودیم و ۲ 
دسته سی دی و.... ولی با این حال از رادیو اربعین 
استقبالی دیده ام که تا حاال جایی تعریف نکرده ام. 
گفته ام و می گویم که از سابق تا به امروز، رئیس 
این رادیو نه ضرغامی، نه سرافراز، نه علی عسگری 

و نه جبلــی بوده و هســتند؛ اینجا رئیس 
به معنای مرســوم کلمــه ندارد، 
هیئتی اســت که صاحبش 

امام حسین)ع( است.
    خاطــره نابی هم 
داریــد از رادیــو 
اربعیــن برای مان 

تعریف کنید؟
اجازه بدهید خاطره ای 
را برای اولین بار تعریف 
کنــم، جایی نگفتــه ام تا 
حاال. رادیو اربعین بودیم، ســال 
13۹۷.من کاًل در موقع کار و محیط 
کار خیلی بداخالق و غرغرو هســتم و همه 
می دانند. تلفن اســتودیو زنگ خورد. هی زنگ 
می زد تا اینکه دستیارم جواب داد. فردا و پس فردا 
هم دوباره زنگ زد. نمی دانم شماره آنجا را از کجا 
پیدا کرده بود. دیدم خانمی اســت پشــت خط، 
گفتم چی کار دارید؟ چرا تلفنخانه زنگ نمی زنید؟ 

ما 
چزیی داریم به نام 

حق الناس رسانه ای؛ چزیی 
است که خودم واقعًا به آن رسیده ام. خدا 

شاهد است که اهل شو کردن و منایش 
دادن نیستم. چزیهایی است که خداوند باید 

لطف کند و وقیت این اتفاق افتاد، نویع 
حق الناس رسانه ای گردن توست که 

باید ادایش کین. خدا لطیف 
کرد و این اتفاق افتاد

   محمدرضا حکیمی
هنگامی که می نگریم در »خطبه 
عاشورا«، سخن از عدل می رود و از 
اینکه عدالت از میان رفته، می فهمیم 
ما نیز باید با دفاع از »عدالت«، فلسفه 
عاشورا را زنده نگاه بداریم و با قیام 
برای اجرای عدالت، از عاشــورا دم 
بزنیم و خود را وارث عاشورا بدانیم. 
هنگامی که می بینیم »حبیب بن 
مظاهر اســدی« و »ســلیمان بن 
صرد خزاعــی«، در نامــه خود به 
امام حســین)ع( از آن امام بزرگ 
می خواهند تا بیایــد و با ظلم های 
اقتصادی نیز مبارزه کند و برای غلبه 
ســرمایه داران بر جامعه اسالمی و 
سرنوشت جامعه، چاره ای بیندیشد، 
خوب درک می کنیــم که تکلیف 
مســلمانان حســینی و مؤمنان 
عاشورایی چیست و وظیفه مردمی 
که خود را ادامه وجود و اســتمرار 
تعهد حبیب بن مظاهرها و سلیمان 
بن صردهــا می داننــد )و باید هم 
چنین باشــد( و ذکر و وردشان »یا 
لیتنا کّنا معکم« اســت، یعنی  ای 
عاشــوراییان! کاش ما هم با شما 
بودیم و در راه یاری حســین )ع( 
شهید می شــدیم، کدام است؟... 
و خوب پی می بریم کــه آن خون 
که در جام خورشید ریخته و فجر 
و شفق را - ســرخ فام - بر سراسر 
آبادی هــا و زندگی هــا می تاباند، 
تجســم کدام آرمان و تبلور کدام 
فریاد اســت. این همه و این همه، 
فریاد دفاع از حقیقت و عدالت است 
که از حلقوم خونین عاشورا، لحظه 
به لحظه، چونان تندرهای ســتیغ 
لرزان، در اعماق زندگی ها و ملت ها 
طنین می افکند و رسالت سترگ 
عاشوراییان را، هر چه با عظمت تر، 

منعکس می سازد....

 دفاع از عدالت
فلسفه عاشوراست
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   دکتر علی شریعتی
حمزه یــک قهرمــان مجاهد 
اســت که بــرای پیــروزی و 
شکســتن دشــمن رفتــه، 
شکســت خورده و کشــته و 
شــهید شده اســت... حمزه و 
ســایر مجاهدان برای پیروزی 
آمده بودنــد - البته با احتمال 
اینکه اگر هم شــهادت شده، 
شــد - و هدفشــان پیروزی و 
شکستن دشمن بود... بنابراین 
شــهید حمزه ای و شــهادت 
حمــزه ای، عبــارت اســت از 
مردی و کشته شــدن مردی 
که آهنگ کشــتن دشــمن 
کــرده... شــهادت حســینی 
کشته شــدن مردی است که 
خود برای کشته شدن خویش 
قیام کرده... امام حســین)ع( 
از مقوله دیگری است؛ نیامده 
که دشــمن را با زور شمشیر 
بشــکند و پیروز شــود و بعد 
موفق نشده یا در یک تصادف 
یا ترور توســط وحشی، کشته 
شده باشــد. این نیســت، او 
درحالی کــه می توانســته در 
خانــه اش بنشــیند و زنــده 
بماند، به پا خاســته و آگاهانه 
به استقبال شــهادت شتافته 
و در آن لحظــه، مــرگ و نفی 
خویشــتن را انتخاب کرده... 
امام حســین)ع( یک شــهید 
اســت که حتی پیش از کشته 
شــدن خویــش به شــهادت 
رســیده؛ نه در گودی قتلگاه، 
بلکــه درون خانــه خویش، از 
آن لحظه که بــه دعوت ولید 
که از او بیعت مطالبه می کرد، 
»نه« گفت، ایــن، »نه« طرد 
و نفــی چیــزی بود کــه در 
قبــال آن، شــهادت انتخاب 
 شــده اســت و از آن لحظــه، 

حسین شهید است.

شهادتحمزهای
شهادتحسیین

   دکتر حسین الهی قمشه ای
شــما زنده تر از امام حســین 
علیه الســام در عالم ســراغ 
دارید؟ اول باید پاســخ بدهید 
که مگــر زنده کیســت؟ زنده 
کســی اســت که صاحب اثر 
اســت در عالم؛ اثرگذار است. 
چه کسی می تواند صاحب این 
همه خیرات و اثرات و برکات در 
جهان باشد و تازه زیر خاک هم 
خفته باشد؟ اینکه دیگر خفته 
نیست، زنده است و زنده تر از او 
کسی نیســت! البد زنده است 
که این قدر اثــر دارد و صاحب 
اثر است دیگر؛ البد زنده است 
که ایــن قدر همــه را دور هم 
جمع کــرده و جمــع می کند 
دیگر. ما باید اشک شوق بباریم. 
ما که به خاطر حســین گریه 
نمی کنیم؛ ما کــه به احواالت 
او گریه نمی کنیم که. حسین 
در مرتبه و منتهــی درجه ای 
سعادت اســت که آنجا حتی 
فرشــتگان هم دارند به حال 
و جایــگاه او غبطه می خورند؛ 
رشک بهشــت دیرینه. اینطور 
نیســت که حاال من بنشینم و 
بگویم که ای وای، مثًا من دارم 
غصه امام را می خورم! برعکس 
است؛ این امام حسین)ع( است 
که غصه همه ماهــا را خورده 
است... خواستم بگویم السام 
علیک یااباعبــداهلل، یک دفعه 
دیدم که این اوســت که دارد 
به ما ســام می کنــد. ما کجا 
می توانیم به او ســام کنیم؟ 
ما که از عالم ســام نیستیم. 
 ما اصًا رســیدیم بــه جایگاه 

این سام؟

زندهترازاو
هرسونواییاحسنیعیمرسدبهگوشکیست؟

موسیقی آئینی ریشــه در تاریخ ســرزمین ما دارد، ردپای نواهای مذهبی پرفروشترینومحبوبترینآلبومهایموسییقعاشوراییرامرورکردهایم
را می توان در قدیمی ترین نغمه های باقی مانده از ســال های دور پیدا کرد. 
ماندگاری این نغمه ها نشــان می دهد هنرمندان اهل موسیقی چطور عشق 
به اباعبداهلل)ع( را در قلب هایشان زنده نگه داشته اند و کوشیده اند رودی از 
چشمه جوشان هنر و استعدادشان را، به دریای عشق به  امام حسین)ع( روانه 

کنند. جز مداحی ها و نغمه های عاشــورایی متعدد، در این سال ها آلبوم های 
موســیقی متنوعی هم روانه بازار هنر شده که در دســته آثار آئینی جای 
می گیرند. استقبال از این آثار هر ساله با رسیدن ماه محرم اوج می گیرد. برخی 
از پرفروش ترین و محبوب ترین آلبوم های موســیقی عاشورایی را برایتان 

فهرست و معرفی کرده ایم.

گفتمکجا؟گفتابهخونایساربانآهستهران...عاشورابهروایتعصاربهزبانسراج؛بهکالمعمانساماینهرندررکابروزواقعه

اپرای عاشورا
اپرای عاشورا شاید تنها اپرایی باشد 
که با اشــاره مســتقیم به حماسه 
عاشــورا بر صحنه رفته است. این 
اپرا را بهروز غریب پور نویســندگی 
و کارگردانــی کرده اســت. اجرای 
استودیویی اپرای عاشورا، در قالب 
یک لوح فشــرده و بــا خوانند گی 
محمدمعتمــدی، مهــدی امامی، 
محمدرضا صادقــی، علی خدایی، 
مصطفــی محمــودی، فرشــاد 
فوالدونــد، عامرشــادمان، مهدی 
جاور، بهــار موحــد، کیوان فرزین 
و حســین مؤمن ثانی ضبــط و در 
سال 1387به وسیله  بنیاد رودکی  
منتشر شده است. اجرای هوشمندانه 
و قدرتمند محمدمعتمدی در نقش 
حر، مهدی امامی در نقش عباس و 
محمدرضاصادقی در نقش شمر، از 
نکات برجسته این آلبوم است. اپرای 
عاشورا در 10 پرده، نخستین تجربه 
ساخت اپرا به سبک ایرانی است که  
بهزاد عبدی  آن را آهنگسازی کرده 
اســت. این اپرا با مطلع ترکیب بند 
مشــهور »بــاز این چه شــورش 
است« سروده محتشــم کاشانی 
آغاز می شــود. اپرای عاشــورا در 
10پرده، نخستین تجربه اپرا سازی  
به سبک اپرای مکتب ایرانی است 
که بــه همین دلیل، توانســته نام 
خودش را در فهرســت ترین های 
 محرمی و عاشورایی برای همیشه 

ثبت کند.

درنقششخصیتهایعاشورا

خروش بحر
خروش بحــر با صــدای علیرضا 
افتخــاری و آهنگســازی فردین 
کریم خاوری مجموعه تصنیف هایی 
در رثای امام حسین)ع( است که 
موســیقی آن در دســتگاه های 
شور، چهارگاه، افشاری، دشتی و 
بیداد اجرا شده و در سال 1386به 
همت مرکــز موســیقی حوزه 
هنری منتشر شــده است. این 
آلبوم عاشورایی دارای 5تصنیف، 
یک آواز و 2قطعه بی کام است 
که شــعر هــر 5تصنیــف آن از 
میان شــعرهای ادبیــات کهن 
ایــران انتخاب شــده اســت؛ 
3شعر از محتشــم کاشانی، یک 
شعر از ســعدی و یک شعر هم از 
مهجور اصفهانی. آهنگســاز در 
نخســتین قطعه آلبوم »خروش 
بحر« که در شــور کار شده، این 
غزل عاشقانه سعدی را دستمایه 
سوگنامه خویش قرار داده است: 
»ای ساربان آهســته ران، کآرام 
جانم می رود / و آن دل که با خود 
داشتم، با دلســتانم می رود...« 
در این قطعه، کریــم خاوری با 
تأکید بر غم نهفتــه در این غزل 
کــه برآمده از هجران معشــوق 
است، غزل زیبای ســعدی را به 
تصویری پرسوز از هجران غریبانه 
قافله ساالر کاروان شهیدان کربا 

بدل کرده است.

موالی عشق
مجموعه »موالی عشــق« را شاید 
بتوان کامل تریــن و تأثیرگذارترین 
مجموعه تولید شــده در موسیقی 
مناسبتی دانست. این آلبوم پنجمین 
همکاری مشترک علیرضا عصار با فؤاد 
حجازی است که با اشعار تأثیرگذار 
مهدی شــریفی همراه شــده است. 
بخش زیادی از دکلمه های موجود در 
آلبوم نیز با صدای خود مهدی شریفی 
است. آلبوم، شکلی روایی دارد و از بدو 
ورود کاروان امام حسین)ع( به خاک 
کربا را توصیف می کنــد. در ادامه، 
صحنه های به میدان رفتن تنی چند 
از اصحاب امام حسین)ع( را در شکلی 
زیبا به تصویر می کشد. ورود کاروان 
به کربا، نبرد علی اکبــر)ع(، نبرد 
قاسم)ع(، نبرد حضرت ابوالفضل)ع(، 
وداع امام حســین)ع( بــا حضرت 
زینب)س(، نبرد امام حســین)ع( 
و خــروج کاروان اســرا از کربا، با 
شکلی که حتی طعنه به مقتل خوانی 
می زند، تصویرسازی شده است. نکته 
تمایز این مجموعه، صدای حماسی 
عصار در دکلمه ها و آهنگ هاســت 
که چون با اشــعار حماسی ترکیب 
شــده اند، به خوبی رشادت شهدای 
کربا را در ذهــن مخاطب به تصویر 
می کشد. موالی عشــق هم از سوز 
و گــداز واقعه کربــا می گوید، هم 
حماســه دلیرمردان معرکه عاشورا 

را به زیبایی تصویر می کند.

وداع
مجموعــه »وداع«، مرثیــه ای 
اســت بر مظلومیت شــهیدان 
کربا؛ به همین دلیل اســت که 
آهنگساز و خواننده این مجموعه، 
حسام الدین سراج، آن را بهترین و 
مهم ترین اثر خود دانســته است. 
دکلمه های اصغر فــردی، آواز و 
تصنیف های حســام الدین سراج 
با تنظیم ســیدمحمد میرزمانی 
مجموعه وداع را شکل داده است. 
اشعار این مجموعه، سروده تنی 
چند از شــعرای معاصر است، اما 
تکیه اصلی بر کام عمان سامانی 
از مرثیه ســرایان معاصر ایران و 
محوریت اشــعار در این آلبوم بر 
شعرهای وی از کتاب »گنجینه 
اســرار« قرار گرفته اســت. نکته 
قابل تأمــل دیگر در وداع، ســوز 
نهفته در همه عناصر شکل دهنده 
آن است؛ این سوز در لحن دکلمه، 
آهنگ با همراهی سازهایی چون 
نی و عود، نــوای خواننده و حتی 
متن اشعار، به طور کامل احساس 
می شود. آلبوم وداع را حوزه هنری 
سازمان تبلیغات اسامی، در قالب 
2آلبوم 16قطعــه ای، تهیه و در 
سال 1384روانه بازار کرده است. 
شــعر 13آهنــگ آن از گنجینه 
اشــعار عاشــورایی تاج الشعرا، 
عمان سامانی، شاعر مرثیه سرای 

سده های 13و 14هجری است.

ساقی سرمست
آلبــوم »ســاقی سرمســت«، 
سوگنامه ای بر شــهیدان دشت 
نینــوا اســت کــه در 12قطعه 
منتشر شده اســت. آهنگسازی 
این اثر بر عهده آریا عظیمی نژاد 
بوده و محمدعلــی کریمخانی، 
خوانندگی آن را انجام داده است. 
آریا عظیمی نژاد که  از شاگردان 
بزرگان موسیقی ایرانی مثل جال 
ذوالفنون، فرهــاد فخرالدینی و 
مصطفی کمال پورتراب بوده، به 
استفاده از موسیقی سنتی ایرانی 
در مداحی گرایش دارد و به همین 
جهت، آلبوم ساقی سرمست گرچه 
به واقعه عاشورا می پردازد، اما از 
آلبوم های مداحــی فاصله دارد و 
آهنگســاز، بیشــتر در پی خلق 
اثری هنری با موضوع شــهادت 
امام حسین)ع( بوده است. ساقی 
سرمست در ســال 1392منتشر 
شــد و به ســرعت توانســت در 
فهرست پرفروش ترین آلبوم های 
موسیقی ســال قرار بگیرد. این 
حسین کیست؟، آرامگه یار، خاک 
بهشت، چشمی پر از باران، با من 
نظاره کن، نیزه ها اگر بلندند، ز سر 
تو سر بلندند، ســاقی سرمست، 
بانــوی مهر، پیراهنی کــه آید از 
او بوی یوســفم، عزای عالم، یک 
کاروان دل و آرامگــه یار، قطعات 

این آلبوم هستند.

غریبانه
مجموعــه آلبوم هــای »غریبانه« از 
شناخته شده ترین و پرطرفدارترین 
آثار موســیقایی مرتبط با مضامین 
عاشورایی است که تجربه ای متفاوت 
را در کارنامه غام کویتی پور ثبت کرد.  
غریبانه  با صدای نغمه خوان روزهای 
جنگ، غام کویتی پور، اثری است به 
آهنگسازی مجید رضازاده. این آلبوم 
که به سیاق موسیقی پاپ تنظیم شده 
اســت، 8قطعه دارد که بیشتر آنها با 
لحنی حماسی در رثای امام حسین)ع( 
و شــهیدان کربا اجرا شده است. از 
قطعه های بسیار معروف این آلبوم، 
آهنگ های »غریبانــه« )یاران چه 
غریبانه، رفتند از این خانه( و »گفتم 
کجا؟ گفتا به خون« اســت. این دو 
قطعه در میان همه آهنگ هایی که 
کویتی پور خوانده از جایگاه ممتازی 
برخوردار اســت. آلبوم  غریبانه  در 
سال 1382و به همت مؤسسه نوای 
رامشه منتشر شد. مجموعه ای که در 
نوبت اول انتشار به دلیل حال و هوای 
نزدیک به موسیقی پاپ و استفاده از 
سازهای الکترونیک به شدت   میان 
شنوندگان معروف شــد و در همان 
قالــب نوار کاســت کــه پیش روی 
مخاطبان قرار گرفت تبدیل به یکی 
از محبوب ترین مجموعه هایی شــد 
که به عنوان یک محصول شنیداری 
متفــاوت ویــژه عــزاداری حضرت 

سیدالشهدا)ع( به حساب می آید.

باسیدعباسسجاید،بنیانگذارییکازمهمترینبرنامههاینغمههای
نبایدموسيیقسوگوسرورعاشوراییدربارهموسییقآئیینوآسیبهایاینحوزه

راجایهماستفادهکرد

    به نظــر شــما نغمه هــای اصیل 
عاشورایی باید چه ویژگی هایی داشته 

باشند؟
این موضوع نیاز بــه شــناخت دارد. همانطور که 
معتقدیم ذکــر مصیبت ها، مرثیه ها و شــعرهای 
عاشورایی باید مبتنی بر مقاتل باشــند و پشتوانه 
تاریخی مستند داشته باشند، نغمه های عاشورایی 
هم تاریخچه ای از انواع ارائه در گذشته دارند. ازجمله 
اجتماعی ترین آنها، تعزیه ها بوده اند و بعد مداحی ها، 
مصیبت خوانی، گریز زدن و... . هر کدام از این نغمه ها، 
دارای فرهنگ مخصوص خود هســتند. درســت 
همانطور که در آواز با پیش درآمد شروع می کنیم، به 
درآمد، اوج و فرود می رسیم، روضه خوانی و مداحی 

اصیل هم در گذشته چنین آدابی داشته اند.
    مثالی از این آداب که در گذشــته 

وجود داشت به یاد دارید؟
یکی از این آداب که شاید حاال کمتر آن را ببینیم، 
حضور پامنبری در کنار واعظ است. به یاد دارم که در 
زمان نوجوانی می دیدیم مداحی کنار منبر می ایستد 
و هر وقت واعظ تشــخیص می داد، گریز به کربا و 
مداحی را شروع می کرد. آداب تعریف شده ای وجود 
داشت که رعایت می شد. روضه خوانی و مداحی از هم 
جدا بود و واعظ هم شخص دیگری بود. امروز به نظر 

می رسد از بسیاری از این آداب فاصله گرفته ایم.
    بزرگ ترین آســیبی که به آواها و 
نغمه های عاشورایی در طول سال ها 

وارد شده به نظر شما چیست؟
عدم شــناخت مداحان جــوان از نغمه های اصیل 
عاشورایی و دچار شدن به روزمرگی، آسیب بزرگی 
اســت که در این حوزه اتفاق افتاده است. مداحان 
جوان به جای اینکه آثار اصیــل را الگو قرار دهند، 
ترانه هایی را به شکل مداحی ارائه می کنند که فقط 
شعرشان عوض شده است؛ چیزی که من نام مداحی 
پاپ را روی آن گذاشته ام. انواع موسیقی مثل رپ، 
جاز، رپ یا متال تعاریف و کارکرد خودشان را دارند. 
در واقع مفهومی به نام موسیقی مبتذل وجود ندارد 
بلکه موســیقی، می تواند مناسب یا نامناسب باشد. 
نوعی از موسیقی برای موقعیت و مراسمی، مناسب 
و هنجار اســت و در موقعیتی دیگر، نامناســب و 
ناهنجار. در اقوام ما مثل کردها و لرها، هم برای سوگ 
موسیقی وجود دارد و هم برای شادی. کج سلیقگی 
آنجاست که موسیقی سوگ و سرور را، جابه جا به کار 
ببریم. این اتفاق ها حاصل عدم شناخت است. ابتا به 
روزمرگی هم آسیب دیگری است که به نغمه های 
عاشورایی وارد می شود. وقتی ترانه ای گل می کند، 
با تغییر شعر آن را به نوحه تبدیل می کنند که کاری 

کامًا نادرست است.
    لطفًا کمی بیشــتر دربــاره این 

آسیب ها توضیح دهید...
مثًا در موســیقی، مفهومی به نام لحن وجود دارد. 
پیش از اینکه ردیف دســتگاهی موســیقی ایجاد 
شود، در مستندات تاریخی، به سی لحن باربد اشاره 
می شــود. همه ما با لحن آشــنایی داریم و تجربه 

نیلوفر ذوالفقاری

شهر سیاه پوش شده و پس زمینه همه هیاهوها، صدای بوق ماشین ها و موتورها، یک نوای آشنا به گوش می رسد، نوای یا حسین)ع(، 
روضه شهیدان کربال و آوای اندوه و حماسه. موسیقی آئینی و نغمه های عاشورایی در این سال ها مسیر پر فراز و فرودی را سپری 
کرده است، چه بسیار نغمه ها که ماندگار شده اند و چه بسیار آثاری که به دست فراموشی سپرده شدند. سیدعباس سجادی که دل 
در گرو فرهنگ و هنر دارد، هم شعر می گوید، هم آواز می خواند، هم ساخت و اجرای برخی از مهم ترین برنامه های تلویزیونی در 
حوزه موسیقی را برعهده داشته است. کارنامه فعالیت او به عنوان مدیر فرهنگی هم پربار است. با این همه، کاری که او به آن افتخار 
می کند، پروژه »پرده عشاق« است؛ مجموعه ای بی نظیر از اصیل ترین نوحه ها و نغمه های عاشورایی تهران قدیم که به اثری ماندگار 
در موسیقی آئینی تبدیل شده است. با سیدعباس سجادی درباره موسیقی آئینی و نغمه های ماندگار عاشورایی گفت وگو کرده ایم.

احساس می شــد. من به عنوان یک مدیر فرهنگی 
که آن زمان مدیر موسیقی سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران بودم، در جغرافیایی به نام تهران کار 
می کردم که پیشینه ای جدی در مجالس عاشورایی، 
حسینیه ها و آئین های مذهبی دارد. عاقه شخصی 
و شناخت نسبی در این حوزه باعث شد ایده احیای 
نغمه های عاشــورایی بازمانده از قدیم را با دوستان 
مطرح کنم تا به عنوان الگو معرفی شوند. با همکاری 
سیدمحمد سادات اخوی، جست وجو برای یافتن این 

نغمه ها آغاز شد.
    چطور به منابع ارزشــمند این آثار 

دسترسی پیدا کردید؟
روزی کــه قرار بود در فرهنگســرای ارســباران از 
پرده عشــاق رونمایی کنیم، خانواده های 28مداح 
درگذشــته تهرانی را دعوت کردیــم. بعضی از آنها 
شگفت زده شــده بودند که این فایل های قدیمی را 
چطور و از کجا پیدا کرده ایم؟ ما به برخی منابع افراد 
صاحب ذوق دسترسی پیدا کردیم که نوار کاست و 
ریل های ارزشمندی داشتند. برخی از آنها پوسیده 
شــده بود و با تاش و زحمت توانســتیم از حدود 
400ســاعت فایل، با پاالیش صوتــی و محتوایی، 
نزدیک به 9ساعت نغمه عاشورایی تهیه کنیم. 
همه این آثار که در قالب 8ســی دی ارائه و با 
توضیحات مفصل طبقه بندی شده منتشر 

شده است.
    از فضای مراســم مذهبی و 
مداحی هایی که در کودکی 
می شنیدید، چه خاطراتی 
در ذهنتــان به جا مانده 

است؟
یکی از لذت های معنوی من 
در کودکی، در ماه محرم اتفاق 
می افتــاد. آئین ها و مناســک 
عزاداری محرم را خیلی دوست 
داشتم. داشــتن صدای خوب در 
خانواده مــا ارثی اســت و در نوجوانی 
منتظر بودم محرم شود و مداحی کنم. آن 
روزها در خلخال زندگی می کردیم، یادم 
هست در دوره راهنمایی، دسته سینه زنی 
در خیابان راه انداختیم و من با بلندگوی 
دستی، مداحی می کردم. روحانیتی در آن 
جلسات بود که لذت و شعفی وصف نشدنی 

در وجودم ایجاد می کرد.
    حســرت کار نکــرده ای درباره 
موسیقی آئینی بر دلتان باقی مانده 

است؟
بعد از پرده عشاق، با همراهی همان تیم، 
شــادیانه های مذهبی را هــم جمع آوری 
کردیم. این اثر آماده انتشار بود اما با تغییرات 
مدیریتی، متأسفانه به فراموشی سپرده شد. 
این آلبوم »موســم می« نام دارد و یکی از 
جدی ترین دغدغه ها و انگیزه هایم، انتشار 

این آلبوم به زودی است.

ســال، این مردم بوده اند که آئین های مذهبی و 
عاشورایی را حفظ کرده و به اینجا رسانده اند، پس 
بعد از این هم می توانند آن را هدایت کنند. برخی 
دخالت ها اتفاقاً آســیب زننده است و بهتر است 

وجود نداشته باشد.
    می توانید بــه بعضی الگوهای 
موفق در تولید نغمه های عاشورایی 

اشاره کنید؟
چند گروه در این حــوزه فعالیت کرده اند، بعضی بر 
نغمه های اصیل عاشــورایی افزوده اند و بعضی هم 
به آن آســیب زده اند. افرادی مانند سلیم مؤذن زاده 
اردبیلی یا محمدعلی کریم خانی، با بهره گیری درست 
از موسیقی، بر نغمه های عاشورایی ما افزودند. کسانی 
هم که هوشمندانه توانستند در دوره دفاع مقدس از 
نغمه های عاشورایی استفاده و هیجان ایجاد کنند، 
صادق آهنگران و کویتی پور هســتند. هیچ کدام از 

شعرهایی هم که انتخاب کردند، سخیف نبود.
    پرده عشاق پروژه مهمی در حوزه 
نغمه های عاشورایی است. ایده این کار 

از کجا آمد؟
نگرانی هایی درباره نغمه های غیراصیل وجود داشت 
و ضرورت ایجاد گنجینه ارزشــمند پرده عشــاق 

کرده ایم که اگر یک حرف درست، با لحن نادرست 
زده شود، موجب ناراحتی می شود. چطور می شود 
نســبت به مفهوم لحن در موســیقی عاشــورایی 
بی تفاوت بود؟ مثــًا همه ما به والدین، همســر و 
فرزندانمان جمله »دوستت دارم« را می گوییم، اما 
آیا لحن ما در همه این موارد یکســان است؟ الحان 
تعریف مشــخص دارند و باید بدانیــم کجا از کدام 
اســتفاده کنیم. از طرف دیگر در موسیقی، مفهوم 
زمان مهم است. سه گاه، چهارگاه، راست پنج گاه و... 
هر کدام کارکرد خودشان را دارند و در جای مناسب 
خود به کار می روند. مثًا در تعزیه ها، لحن حضرت 
ابوالفضل العباس)ع(، لحنی که انتخاب می شــود 
همیشه در چهارگاه است؛ چرا که حضرت)ع( لحنی 
حماســی و رجزخوان دارند. نداشتن این اطاعات 
اســت که می تواند به موسیقی عاشــورایی آسیب 

وارد کند.
    در ارتباط شعر و ادبیات با نغمه های 

عاشورایی چه اتفاقی افتاده است؟
یکی از آســیب های مداحی عاشورایی، شعر و کام 
ضعیف اســت. ما حتی در زندگــی روزمره وقتی 
قصد داریم با یک مقــام باالتر صحبــت کنیم، به 
جای ادبیات صمیمانه از ادبیات رســمی استفاده 

می کنیم. چطور می توانیــم به خودمان اجازه دهیم 
با معشــوق آئینی خودمان، امام حســین)ع(، با هر 
زبان و ادبیاتی صحبت کنیم؟ این آسیب هم حاصل 
عدم شــناخت اســت. در گفت وگویی که با استاد 
محمدعلی کریمخانی داشــتم، جمله ای گفت که 
به نظرم بســیار مهم و تأثیرگذار است، او گفت: »از 
جوانان مداح یک خواهش دارم و آن این اســت که 
آبروی امام حسین)ع( را حفظ کنند، او آقای ماست.« 
اگر به این فکر کنیم که حافظ این آبرو هستیم، دست 

به هر کاری نمی زنیم.
    به نظر شــما چرا این آسیب ها به 
نغمه های عاشــورایی وارد شده، آیا 
متولی و راهنمایی بــرای این حوزه 

نداشته ایم؟
متأســفانه در دوره ای، به جای تمرکز بر کیفیت، بر 
کمیت اصرار شــد و تظاهرات دینی در اولویت قرار 
گرفت. این کار بدون مطالعه و شناخت دقیق، تنها 
برای ارائه آمار باالتر انجام شد تا جایی که متولیان 
به خود آمدند و دیدند اتفاقاً این افزایش کمیت، آنقدر 
به کیفیت آسیب زده که بار منفی ایجاد کرده است. 
من شخصاً با دخالت حاکمیت در فعالیت های مذهبی 
ژادو عاشــورایی مخالفم. فکر می کنم در طول صدها 
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غرفه ها؛ مزیبان عزاداران
طبــق ســنتی دیرینــه، تمام 
هیئت  های بــزرگ و پاتوق های 
بسیار قدیمی که در اصفهان 
هستند سنت شان این است 
کــه در حســینیه هارونیه 
عزاداری می کنند. دسته های 
سینه زنی و هیئت  های عزاداری 
در ایام تاســوعا و عاشــورای 
حسینی از بازار سرپوشیده عبور 
می کنند و وارد حســینیه هارونیه 
می شوند و هر هیئت 5دقیقه عزاداری 
کرده و بعد خارج می شــود. حاال هنوز سیاق 
هیئت هارونیه بعد از گذشــت سالیان همین 
اســت. اصغر پرورش، یکی دیگر از متولیان این 
هیئت در این باره می گوید: »در ایام محرم، افراد بســیاری 
برای عزاداری به هیئت هارونیه می آیند؛ به ویژه در ایام تاسوعا 
و عاشــورا که ما میزبان حدود 60تا 70 هیئت در این حسینیه 
هستیم. این هیئت متعلق به صنف خاصی نیست و در آن 
به روی همه عزاداران باز اســت. حتی پیش آمده که از 
اطراف اصفهان یا شــهرهای دیگر مانند تهران نیز به 
این هیئت آمده باشند. نزدیک به 20غرفه در اطراف 
حســینیه وجود دارد و وجود این غرفه ها یکی از 
ویژگی های خاص این حســینیه به شمار می رود. 
به این دلیل که یک فضای ســنتی و قدیمی را در 
هارونیه به وجود آورده و هم اکنون کمتر حسینیه ای 
را می توان یافت که اطرافش چنین غرفه هایی داشته 
باشد. هر کدام از این غرفه ها در ایام محرم و تاسوعا و 
عاشورا توســط خانواده های اعضای هیئت و اهالی این 
محل تزئین می شوند و نذورات برای هیئت  ها نیز در همین 

غرفه ها آماده سازی  می شود.«

پنجشنبه

شماره 173
1315  مرداد 1401 

از صفویه تا            االن

خیمه ای به قدمت 100سال

هر شب 2500غذا  توزیع یم شود

   سیدمرتضی آوینی
امــت محمــد را آن روز جــز 
حســین ملجأ و پناهی نبود. 
چه خود بداننــد و چه ندانند. 
چــه شــکر نعمــت بگذارند 
و چه نگذارند. واقعه عاشــورا 
دروازه ای از نور اســت که آنان 
را از ظلم آباد یزیدیان به نورآباد 
عشــق رهنمون می شود. اگر 
نبود خون حســین، خورشید 
سرد می شــد و دیگر در آفاق 
جاودانه شــب نشــانی از نور 
باقــی نمی مانــد. حســین 
چشــمه خورشــید اســت... 
قافله عشــق در ســفر تاریخ 
اســت و این تفســیری است 
بر آنچــه فرموده اند: »کل یوم 
عاشــورا و کل ارض کربــا« 
این ســخنی اســت که پشت 
شــیطان را می لرزاند و یاران 
حق را به فیــض دائم رحمت 
او امیدوار می ســازد.... حیات 
قلب در گریه است و آن »قتیل 
العبــرات« کشــته شــد تا ما 
بگرییم و خورشید عشق را به 
دیار مرده قلب هایمان دعوت 
کنیــم و برف ها آب شــوند و 
فصل انجماد ســپری شود... . 
در این دوران جاهلیت ثانی و 
عصر توبه بشریت... نومید مشو 
که تو را نیز عاشــورایی است و 
کربایی که تشنه خون توست 
و انتظار می کشــد تا تو زنجیر 
خاک از پای اراده ات بگشایی 
و از خــود و دلبســتگی هایت 
هجــرت کنــی... و فراتــر از 
زمان و مکان، خــود را به قافله 
ســال شــصت و یکم هجری 
 برســانی و در رکاب امام عشق 

به شهادت رسی... .

 پشت شیطان 
یم لرزد

   عالمه حسن زاده آملی
جنــاب سیدالشــهدا)ع( بــه 
بــرادرش فرمــود کــه: اگر 
من بــه النــه حیوانــات پناه 
ببــرم، بنی امیه بر من دســت 
پیــدا می کننــد. می داند که 
او را می کشــند و جنــاب 
امیرالمؤمنیــن علیه الســام 
شــهید  را  او  می دانســت 
می کنند، من عالم می دانم که 
مرا می کشند، حاال که می داند 
خب چرا توی خانه؟ چرا توی 
دهلیز؟ چرا تــوی یک بیابانی 
بی اطاع؟ خــوب، حاال که مرا 
می کشــند، طوری کشــته و 
شهید شــوم که خون من هدر 
نــرود، مظلومیت مــن برما 
بشــود، آنها کــه باالخره علی 
علیه الســام را می کشتند، لذا 
می رود به مســجد. اگر مسجد 
هم نمی رفــت آن شــب او را 
می کشتند، به یک وجه دیگر. 
چه بهتر که حقانیت شان را بر 
مردم معلوم کنند، در مســجد 
ســر نماز که قساوت و شقاوت 
را خوب برساند. این را اختیار 
کرده، این مســیر را برگزیده 
اســت، نباید گفــت: چرا علی 
امیرالمؤمنین علیه السام تن 
به تهلکه داده؟ چرا؟ قرآن که 
می فرمایــد: ال تلقــوا بایدیکم 
الی التهلکه، ایشــان باالتر از 
این حرف هاســت. امام اختیار 
می کند آن طریق شهادت را که 
حقانیتش پیاده بشود و برما 
بشــود. فرمایش آقای قزوینی 
با ســخن جناب آقای شعرانی 
هر دو یکی اســت که فرمود: 
ائمه تقیــه نمی کردند؛ چون 
عالم بودند بــه وقت و کیفیت 
وفات خــود، بله امر بــه تقیه 

می نمودند... .

 یب پنایه 
حسنی ع عزادایر با چاشین تاریخ

هرچند شــکل و شــمایل برگزاری مراســم عزاداری های ماه هاي محرم و صفر با بخیش از قدمیی ترین حسینیه ها و تکیه های ایران آشنا شویم
در برهه و دوره هــای گوناگون تاریخی متفاوت بوده و به مرور رســم و رســوم و 
عادت هایی به آن اضافه یا به فراموشــی ســپرده شــده، اما قدمت و تاریخچه 
برگزاری این مراســم در شــهرهای مختلف ایران ریشــه در اعماق تاریخ دارد. 
محرم و صفر که از راه می رسید، بیرق های سیاه بر ســر در حسینیه ها و هیئت  ها 

افراشــته و تکیه های عزاداری هم از شــمال تا جنوب و از شــرق تا غرب ایران 
علم و برپــا می شــد؛ هیئت  هــا، حســینیه ها و تکیه هایی کــه گاه عالوه بر 
جایگاه معنوی، به لحــاظ تاریخی و قدمت و ســابقه هــم دارای ارزش و اعتبار 
 هســتند. در این گزارش تعــدادی از ایــن هیئت  ها و حســینیه های تاریخی را 

مرور می کنیم.

یادگایر آقا مریهایدحسینیه ای که ثبت میل شدیادگایر از تیموریانیادگار 1060هجیر قمیردومنی قربانگاه جهان اسالم

حسینیه برغان
حســینیه برغان، بنایی ســاخته 
شده از خشــت و چوب است که 
با قدمتی 560ســاله بــه دوران 
صفویه تعلق دارد و به عنوان بنایی 
تاریخی مطرح اســت. حسینیه 
اعظم برغــان در ضلع شــمالی 
میدان روستای برغان واقع شده و 
دارای 2طبقه است، طبقه همکف 
یا اول دارای 10حجره مخصوص 
عزاداران اســت. شاه نشین فضای 
ورودی مردانــه و زنانــه، اتــاق 
تعزیه خوان ها، رخت کــن، انبار، 
راه پله ها، تخــت تعزیه خوان ها و 
کف بنــا نیــز از دیگــر فضاهای 
موجود در حســینیه اعظم برغان 
است. این حســینیه در دوره های 
مختلــف تاریخــی، مرمــت و 
بازســازی شــده و بــا زیربنایی 
معــادل یک هــزار و 200متر در 
2طبقــه میزبان مشــتاقان نوای 
عاشورایی و جانسوز تعزیه است. 
اصالت تعزیه خوانی در حســینیه 
اعظم برغان هرساله پای ایرانیان 
مقیم خارج از کشور را نیز به البرز 
باز می کند تا شــاهد روایت تاریخ 
شیعه باشــند. حســینیه اعظم 
برغان، سال 1382به عنوان میراث 
فرهنگی-تاریخــی در فهرســت 
میراث غیرمنقول ملــی به ثبت 
رسیده است و به نوعی، مهد تعزیه 
در فات مرکزی ایران به شــمار 

می آید.

مهد تعزیه در ایران

حسینیه رامشه اصفهان
از  یکــی  رامشــه  حســینیه 
جاذبه های گردشــگری اصفهان 
اســت که در روســتای رامشه 
واقع شــده و یکی از آثــار ملی 
ایران در اســتان اصفهان است 
که قدمــت آن مربــوط به دوره 
صفوی اســت. این حسینیه در 
ســال 1387در مجموعــه آثار 
تاریخی ایران ثبت شــده است. 
ایــن حســینیه در ایــام محرم 
میزبان عزاداران بســیاری است 
و مراســم تعزیه خوانی در دهه 
اول محرم در آن هر روز با شکوه 
فراوان برگزار می شــود و طبق 
سنوات قبل، رامشه ای های مقیم 
تهران به عشق امام حسین)ع( به 
وطن آبا و اجداد خــود می آیند 
تا این مراسم با شــکوه تر برگزار 
شود و از عزیزان ســفر کرده نیز 
یادی کنند. مراســم عــزاداری 
شامل ســینه زنی، زنجیر زنی و 
حمل نخل اســت که هر شب در 
این حســینیه با حضور پر شور 
دوســتداران سیدالشــهدا)ع( 
برگزار می شــود. در روز عاشورا 
مراســم به نحــو باشــکوه تری 
اجرا می شــود. مــردم به صورت 
دســته جمعی دور روســتا بــه 
حرکت در می آیند و به حسینیه 
 آمــده و تجمع بزرگــی صورت 

می گیرد.

حسینیه و تکیه امیرچخماق 
یزد

تکیــه امیرچخمــاق یکــی از 
جاذبه هــای تاریخی شــهر یزد 
مربوط به قرن نهم هجری یعنی 
زمان حکومت تیموریان در ایران 
اســت که به دســت جال الدین 
امیرچخماق تیموری، حاکم وقت 
شهر یزد ساخته شــد. این تکیه 
قدیمی در مرکز شــهر یزد و در 
شــرق میدان امیر چخماق واقع 
شده است. مراســم نخل برداری 
که یکــی از ویژگی های منحصر 
به فرد عزاداری در یزد به شــمار 
می آیــد، با همــکاری و همدلی 
اهالــی این شــهر از کمک مالی 
گرفته تا کمک در تزئین و برپایی 
و حمل آن در روز عاشورا در این 
تکیه برگزار می شود. زرتشتیان 
یــزد نیــز در ســاختن نخل ها، 
همیاری و همــکاری دارند. آنها 
حضرت سیدالشهدا)ع( را همسر 
شهربانوی ایرانی دانسته و برای 
ایشــان احتــرام و ارادتی خاص 
قائل هستند. تکیه امیر چخماق 
دارای 2منار اســت کــه در یک 
سمت حسینیه واقع شده اند. در 
گذشته های دور هنگام سوگواری 
و نخل برداری، حاکــم در غرفه 
شاه نشین و بانوان در دیگر غرفه ها 
تکیه می زدند و به تماشای مراسم 

می پرداختند.

تکیه- هیئت نفرآباد شهرری
محله نفرآباد در ضلع جنوب شرقی 
حرم حضرت عبدالعظیم، هســته 
اولیه شــهرری امروزی اســت که 
پایه آن در زمان شــاه طهماسب 
صفوی گذاشــته شــد و ساختن 
حصار طهماسبی و نخستین تکیه 
تهران که به تکیــه- هیئت نفرآباد 
شهره اســت، نیز به همان دوران 
بازمی گردد. سر در تکیه کاشي کاری 
است. روی این کاشی کاری ها لحظه 
شــهادت حضــرت علی اکبر)ع( 
نقش بسته است. براساس وقفنامه 
موجود و تأییدیه آســتان حضرت 
عبدالعظیــم  حســنی)ع(، تکیه 
نفرآبــاد در ســال 1060هجری 
قمر ی یعنی حدود 100سال بعد 
از نخســتین حصارکشی پیرامون 
تهران ساخته شــده است. این بنا 
در سال 1342بازســازی شــد  اما 
فقط ستون های چوبی جای خود 
را به تیرآهن ها داده انــد تا همان 
شــکل قدیمی تکیه حفظ شــود. 
تکیه- هیئت نفرآباد عاوه بر ایام 
سوگواری ماه محرم که شامل 3دهه 
است و مراســم  مذهبی دیگر، در 
شــب های جمعه نیز برنامه دارد و 
از عــزاداران به همــان روال قدیم 
با آبگوشــت پذیرایی می شــود؛ 
سنت هایی که باعث شده هنوز هم 
همان حال و هوای قدیمی و تاریخی 

در اینجا وجود داشته باشد.

حسینیه اعظم زنجانی ها
شــهر زنجان یکی از شهرهایی 
است که در دوره حکومت صفویه 
مورد توجه بوده و بــه نوعی این 
شــهر بالندگی خود را از همان 
زمان آغاز کــرد. در همین دوره 
بود که حســینیه ای نیز در این 
شهر احداث شد. یکی از منابعی 
که وجود حسینیه زنجانی ها را در 
ایــن دوران تأیید می کند، کتاب 
»تاریخ دارالعرفان خمسه« تألیف  
رستم الحکما  است  که در صفحه 
37آن بــه نام این »حســینیه« 
اشاره شده است. مسجد حسینیه 
اعظم زنجان، به عنــوان دومین 
قربانگاه جهان اســام بعد از منا 
در ایران شــناخته شــده است. 
مراسم دسته هاي عزاداری شب 
تاسوعای حسینی که همه ساله 
با حضور صدها هزار نفر عزاداران 
حسینی برگزار می شود، به عنوان 
دهمین میراث معنوی کشــور 
در فهرســت میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری به 
ثبت رسیده است. مجموعه این 
مسجد -حســینیه امروز با بیش 
از 12هزار مترمربع مســاحت و 
برخورداری از امکانات و فضاهای 
متعدد فرهنگی، مذهبی، درمانی 
و خدماتی یکی از مهم ترین مراکز 
فرهنگی و مذهبی شــهر زنجان 

محسوب می شود.

حسینیه نواب بیرجند
حســینیه گــود مربــوط بــه 
دوره تیموریــان اســت کــه 
در شــهر بیرجنــد و در غرب 
آب انبار»جنــاب شــیخ« واقع 
شــده و بانی آن سیدماکی به 
نام »آقا میر هادی « بوده است. 
کف حیاط حســینیه از سطح 
کوچه پایین تر بوده و به همین 
جهت راهروی ورودی آن فاصله 
به فاصله پله می خورد و به دلیل 
گود بودن آن نسبت به کوچه به 
این حســینیه »حسینیه گود« 
نیــز می گویند. این حســینیه 
در ســال 1379به عنوان یکی 
از آثــار ملــی ایران بــه ثبت 
رسیده اســت. عاوه بر فضای 
مراســم   حســینیه، شــکل 
آن نیز هنوز ســنتی است. پس 
از پایــان روضه خوانی مراســم 
حســینیه جمعی از میانساالن 
و جوانــان در حیاط حســینیه 
حلقه می زنند. در این مراســم 
هــر فــردی بــا دســت چپ 
خودش بازوی ســمت راســت 
طرف مجــاور را گرفتــه و پای 
سمت راست به صورت مایل به 
سمت راســت حرکت می کند 
و پای ســمت چپ نیز به عقب 
می رود و با مشــت های بســته 
 خــود به ســینه ســمت چپ 

خود می زنند.

گزارش ییک از قدمیی ترین هیئت های اصفهان و ایران  
عزادایر؛ از قلب صفویه که سردخانه و کشتارگاه هم دارد

تا به امروز
»امامزاده هارون والیت« یکی از بناهای تاریخی و 
 مذهبی اصفهان است و قدمت آن به دوره صفوی 

 بر می گردد. هرسال در ماه هاي محرم و صفر 
»هیئت حسینیه امامزاده هارونیه« که با بیش از 300سال قدمت یکی از 

قدیمی ترین و ریشه دارترین هیئت های شهر اصفهان محسوب می شود، در کنار این 
امامزاده برپاست. در  هیئت حسینیه امامزاده هارونیه  چند قرن است و چندین نسل 

است که عزاداران حسینی سبک و سیاق سنتی مخصوص به خودشان را برای عزاداری 
حفظ کرده اند و محرم هرسال هزاران نفر از گوشه و کنار اصفهان و شهرهای اطراف پا در این 

محفل عزاداری حسینی می گذارند. برپایی خیمه بزرگ حسینیه هارونیه قبل از عاشورا و تاسوعای 
حسینی که سنتی ترین و قدیمی ترین خیمه گاه اصفهان محسوب می شود، هم یکی دیگر از سنت ها 

و ویژگی های خاص این هیئت به شمار می رود  که بسیاری را برای مشارکت در برپایی خیمه یا 
تماشای عظمت آن به میدان عتیق در محوطه تاریخی سبزه میدان اصفهان می کشاند؛ 
مکانی مقدس و کهن که مناره بلند باالی آن از دوردست ها نیز پیداست. نکته جالبی 

که درباره این هیئت تاریخی وجود دارد متولیان آنند؛ مردان موسپید کرده ای که 
ادامه دهنده راه پدران و پدر  بزرگان و اجداد خودشان در این هیئت هستند و 

تاریخ شفاهی این هیئت را سینه به سینه و نسل به نسل منتقل می کنند. 
حک شدن تصاویر و نقاشی ها و کتیبه های تاریخی که 

اشاره به حادثه عاشورا دارد هم خود نشان دهنده قدمت 
و اعتبار تاریخی این هیئت و حسینیه در جوار 

ضریح امامزاده هارون 
ابن موسی است.

سعیده مرادی
این هیئت در ایام محرم برای هر شب یک بانی دارد که از اعضای 
خود هیئت هستند و در هر شــب حدود 2500غذا تهیه و بین 
عزاداران توزیع می شود. اصغر پرورش با بیان اینکه هزینه های 
هیئت تنها به بانیان محدود نمی شود و نذرهای زیادی نیز به هیئت 
اهدا می شــود، ادامه می دهد: »نذرهای زیادی بــه این هیئت اهدا 
می شود؛ حتی از راه های دور. به خوبی به یاد دارم که چند سال پیش 
خانمی از تهران برای عزاداری و زیارت امامزاده به اینجا آمد و فرزند 
بیمارش شفا یافت. به همین دلیل ســال بعد نیز مجدد به این هیئت 
مراجعه و نذر خود را ادا کرد. وجود کشتارگاه و سردخانه هم از ظرفیت های 
دیگر این هیئت بزرگ به حساب می آید که باعث می شود مردم نذورات خود 
مثل ذبح گوسفند را به اینجا بیاورند. اینجا آشپزخانه نسبتاً بزرگی نیز دارد که در ضلع 
جنوبی حسینیه واقع شده. این آشپزخانه ظرفیت پخت غذا برای 100هزار نفر در 
14شب را دارد. به واسطه وجود این امکانات ما در ایام محرم هر شب 2هزار و 
500غذا میان عزاداران توزیع می کنیم و در شب عاشورا و تاسوعا 

نیز این تعداد به 10هزار پرس غذا می رسد.«

هیئت حســینیه امامزاده هارونیه یکی از قدیمی ترین هیئت  های اصفهان است و 
به دلیل همجواری با حــرم مطهر امامزاده هارون ابن موســی ابن جعفر از اهمیت 
خاصی برخوردار است. مهدی علیزاده، از مسئوالن هیئت هارونیه و یکی از متولیان 
آن درباره تاریخچه و قدمت این هیئت چنین می گوید: »این بنا طبق شنیده ها در 
دوران صفویه یک سازه چوبی بوده که طی سالیان، دستخوش تغییرات قرار گرفته و 

مرمت شده و توسعه یافته و به شکلی که امروز می بینیم درآمده. از قدمت این حسینیه 
همین قدر بگویم که اگر در زمان های قدیم 5 هیئت در اصفهان وجود داشت که مردم در 

آن عزاداری می کردند، یکی از این هیئت ها همین هارونیه بوده است. در آن زمان که هنوز 
مرمت و توسعه نیافته بود، عزاداری محدود به 2شب عاشورا و تاسوعا بود اما بعد از مرمت 

به 5روز و سپس 10روز رسید و به لطف خدا اکنون 18شب عزاداری در این هیئت برگزار 
می شود؛ یعنی 2روز مانده به محرم، هیئت هارونیه کار خود را شروع می کند و این عزاداری تا 

هفتم امام)ع( ادامه می یابد و هر شب از عزاداران حسینی پذیرایی می شود. البته فعالیت این هیئت 
به ایام محرم محدود نیست و ما طی سال جلسات هفتگی نیز داریم. از ویژگی های شاخص این فضا وجود 

امامزاده  هارون در آن است که پیکر مطهر امامزاده هارون  در آن آرمیده است.«

یکی از ویژگی های خاص هیئت هارونیه، خیمه ای است که 3روز مانده 
به عاشــورا و تاســوعا در آن برپا می شــود. این چادر و خیمه نزدیک به 
100سال قدمت دارد. علیزاده، مسئول هیئت درباره این خیمه توضیح 
می دهد: »پایه ای که برای برافراشــتن خیمه اســتفاده می شود تیرک 
اســت و برخاف خیمه هایی اســت که در هیئت  های دیگر به واسطه 
 داربســت برپا می شــوند. این چادر، یکی از عظمت های ویژه حسینیه 

به شمار می آید که با وجود مشکات مختلفی که طی سالیان وجود 
داشته ، هنوز پابرجاست و هر سال به غیر از 2سالی که اوج شیوع ویروس 

کرونا بود، زده می شود. در گذشته اهالی محل جمع می شدند تا با زور دست 
و بازو، خیمه را باال ببرند. هم اکنون هم خیمه به همین شکل برپا می شود. 
حدود 200نفر از اهالی دست به دست هم داده و این خیمه را برپا می کنند. 
مردم چون اغلب از ایــن خیمه حاجت می گیرند نذر کــرده و به صورت 

داوطلبانه برای برپایی آن می آیند. در 
دوختن این چادر مردم بسیاری مشارکت 

داشته اند و وجود کتیبه های قدیمی دورتا دور 
چادر، اسامی دوخته شده ائمه، آن را منحصر به فرد 

و خاص کرده است. سبک چادر، نحوه برافراشتنش، 
شکل طراحی و دوختش کاماً استثنایی است.«
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عشقحسنیعماراتنهایمنگذارد
حال و هوای محرم با همه روزهای سال فرق می کند. چراغ هایی به عشق سرور و ساالر شهیدان آشناییباقدمییترینرسومخاصعزادایردرایران

روشن و خیمه هایی برافراشته می شوند. مردم خودجوش و بدون چشم داشتی برای نشان دادن 
ارادت شان پای کار می آیند؛ محرم قوم و قبیله و ملیت نمی شناسد و همه آدم ها را با هر سلیقه و 
شکلی کنار هم می آورد. در  ماه محرم تمام سعی همه مردم پرشورتر برگزار شدن عزاداری هاست 

و کمتر کسی پیدا می شود تا برای این هدف تالشی نکند. در هر گوشه و کنار این کشور مراسم و 
آیین های ویژه محرم برپا می شود و هر دیار و سرزمینی به سبک خود این روزها و شب ها را عزاداری 
می کند. در ادامه سری زده ایم به برخی از شهرها و مناطق مختلف کشور تا با قدیمی ترین آیین ها 

و مراسم عزاداری که در  ماه محرم برگزار می شود بیشتر آشنا شویم.

حسین برکت سفره ماست
یکی از مراســم های باشکوهی که 
در  ماه محــرم و در ظهر عاشــورا 
برگزار می شــود، آیین بیل زنی در 
شهرستان خوســف و در نزدیکی 
بیرجند اســت. در این مراسم که 
همه ســاله در این منطقه برگزار 
می شــود، کشــاورزان و کسبه و 
مردم عــادی بــرای برپایی این 
مراسم عزاداری گردهم می آیند و 
حلقه های عزا را شکل می دهند. در 
ابتدای مراسم آنها با مدیحه سرایی 
شــور حســینی گرفته و مشغول 
عــزاداری می شــوند و رفته رفته 
با پرشــورتر شــدن آن، دور هم 
می چرخند و بیل هــای خود را در 
هوا به یکدیگر می زنند و یک صدا 
ذکر اهل البیت و امام حســین)ع( 
و »حیدرعلی« می گویند. قدمت 
این مراســم را بیش از 200سال 
عنوان کرده انــد و در بعضی کتب 
تاریخی تا 500ســال هم برای آن 
آورده اند که در مراســم بیل زنی 
مردم اعتقاد دارند با این کار برکت 
در سفره های شان وجود دارد و اگر 
این مراسم را برپا نکنند، سال بعد 
ســال بابرکتی برای آنان نخواهد 
شد. این مراسم یکی از میراث های 

معنوی مردم خوسف است.

بیلزیندرخوسف

میراث فرهنگی
از دیگر مراسم های قدیمی و به جای 
مانده از اجداد ما، مراسم شاطری در 
روستای جزن شهرســتان دامغان 
اســت. قدمت و عمر این مراسم را 
بیش از 200ســال عنوان کرده اند و 
سابقه تاریخی و اهمیت آن در بین 
اهالی منطقه باعث شده تا در فهرست 
آثار ملی کشــور به عنــوان میراث 
فرهنگی ناملمــوس و در دفتر ثبت 
آثار و حفظ و احیای میراث معنوی 
و طبیعی به ثبت برسد. این مراسم 
در دوران صفویه به این صورت بود 
که افراد چاالکی جلــوی موکب ها 
می دویدند و راه را بــاز می کردند و 
کم کم این رسم با نام شاطری معروف 
شــد. اما امروزه افرادی با پوشــش 
خــاص درحالی که چوب دســتی 
در دســت می گیرند، جلوی مراسم 
تعزیه راه می رونــد و به عبارتی راه 
را باز می کنند. در مراســم شاطری 
صبح روز دهــم محرم، عــده ای از 
مردان لباس های مخصوص این آیین 
که دارای پارچه های رنگی فراوانی 
است را می پوشند. روستاییان اعتقاد 
دارند که در روز عاشــورا، فرشتگان 
اجازه شرکت در جنگ را نداشتند تا 
جلوی شهادت حضرت و یاران شان 

را بگیرند.

شاطیردرجزن

رسم و رسوم بزرگان
در شهرستان ایالم  ماه محرم بسیار 
پرشور و هیجان است. زنان و مردان 
هرکدام شــان به نوعی مراسم  ماه 
محرم را برگزار می کنند و به راه و 
روش خاص خودشان برای غربت 
و ظلمی کــه به امام حســین)ع( 
شــده عزاداری می کنند. در ایالم 
به عزاداری مــردان »چمر« و به 
آیین عــزاداری زنــان »چایینه« 
می گویند. در روزهای مختلف  ماه 
محرم مردان و بزرگان دین و قبایل 
در یک مکان بزرگ و مناسب گرد 
هم می آیند و شــروع به عزاداری 
و نوحه خوانــی و مدیحه ســرایی 
می کنند و حضور زنان در مراسم 
مردانه ممنوع اســت. هرچند که 
زنان هم در ا ین مراسم حضور پیدا 
می کنند، اما در گذشته ورود آنها 
قدغن بوده اســت. آداب و رسوم 
مردان در چمر بسیار خاص است و 
در گذشته تا 3روز هم این مراسم 
ادامه داشته است. زنان هم در ایالم 
برای عــزاداری گردهم می آیند و 
مراسم چایینه را برگزار می کنند. 
در چایینــه زنانــه، نوحه خوانی و 
سینه زنی با شور و هیجان برگزار 
می شــود و در روزهای مختلفی از 

دهه اول محرم ادامه دارد.

چمروچایینه

 صدایی از جنس 
غربت حسین ع

این مراســم هــم جــزو یکی از 
آیین هــای باســابقه و قدیمی 
در کشور اســت که در فهرست 
آثــار معنوی کشــور بــه ثبت 
رسیده است. آیین چغچغه زنی 
کــه چندین قرن قدمــت دارد، 
همه ســاله در روزهــای نهم و 
یازدهــم محــرم در روســتای 
انجــدان اراک با شــکوه و جلوه 
خاصی برگزار می شــود. در این 
مراسم هر فرد برای خود 2قطعه 
چوب با نوعی تــراش مخصوص 
دارد که به راحتی در دست گرفته 
می شــود و همان صدای سنگ 
زدن را می دهد و بــا به هم زدن 
آنها یاد و عزای سیدالشــهدا را 
بجا می آورند. در این آیین همراه 
با نوای تک خــوان، چغچغه ها را 
یک بار خم و جلوی زانو می زنند 
و یک بار بلند شــده و باالی سر 
به هــم می زنند. گاهــی هم با 
نوای تک خوان ابزارهای چوبی 
چغچغه ها را 2بار در پایین و 2بار 
در باالی ســر به هــم می زنند و 
تــا هنــگام اذان ظهــر در تمام 
 محله های روســتا این عزاداران 

حضور دارند.

چغچغهزین

تطهیر با آب دریا
آییــن علم شــویی هر ســال در 
غروب دومیــن روز از  ماه محرم، 
با حضور جمع بسیاری از عزاداران 
حســینی و در ســاحل ســور و 
 شــهر بندرعباس برگزار می شود 
و 12 علم به نیت و نماد 12امام در 
آب دریا که نماد پاکی و روشــنی 
است، تطهیر می شوند. علم کشان 
 تا سینه به درون آب دریا می روند 
و بــا درود و صلــوات و خواندن 
دعاهای مخصوص، علم هایی که 
از جنس چوب صندل اســت را با 
آب دریا غســل می دهند. پس از 
شست وشــو، 12علم به حسینیه 
منبــر گــپ آورده می شــود و 
عزاداران بعد از نماز مغرب و عشا 
در مراســمی با نام آماده ســازی 
علم ها آنها را بــا پارچه های رنگی 
نذری اهدا شــده مردمی تزئین 
کرده و روی آنها پنجه که از قبل با 
گالب شست وشو داده شده، نصب 
می کنند. از روز سوم تا نهم محرم 
خانواده هایی که بــه هر نیتی نذر 
کرده اند، علم ها را بــه خانه خود 
دعوت کرده و در مراسمی با حضور 
بزرگان و اقوام و همســایگان به 
سوگواری و عزاداری و سفره نذری 

می پردازند.

علمشویی

عزایی از جنس آب و خاک
آیین گل مالــی در روز عاشــورا 
در اســتان های غربی ایران نظیر 
لرستان، کرمانشــاه و ایالم انجام 
می شــود. این آیین خاص دارای 
چند مرحله است که از روز هفتم 
محرم موسوم به روز تراش عباس 
شــروع می شــود و تا بعد از شام 
غریبان ادامــه دارد. در روز تراش 
عباس، مردها به حمــام می روند 
و پس از اصــالح ســر و صورت، 
لباس های تمیز پوشیده و به سراغ 
جمع آوری هیزم می روند و اهالی 
محل بســته به نذری که دارند، به 
آنها هیزم می دهند. این هیزم برای 
برپایی آتش اســتفاده می شود تا 
عزادارانــی کــه در گل می افتند 
خشک شوند. در روز تاسوعا نوبت 
به تهیه گل می رســد. بــرای این 
منظور، مــردم حوضچه هایی به 
 شــکل مربع و دایره با آجر چینی 
در جلوی خیمه ها و تکیه های شهر 
برپا کرده و خاک نرم و مخصوصی 
را در آن می ریزند که در روز عاشورا 
بــا گالب مخلوط می شــود. دور 
این حوضچه هــا را با گالب تزئین 
کرده و مردم عزادار با تاریکی هوا، 
اطراف آن شمع روشن می کنند تا 

حاجات شان برآورده شود.

گلمایل

خیمهگاهحسیین

بازسایزروزواقعه

خیمهکویبنوشآبادکاشانرابایدییکازقدمییترین
آینیهایعزادایرکشوردانست

اینجاخیمهایبرپاست
هدف از برگزاری هر مراســم مذهبی، نشــان دادن مظلومیت و 
ظلمی  اســت که در حق اهل البیت شده اســت. هر شهر، محل و 
هیئتی سعی دارد به روشی که از قدیم با آن سوگواری می کرده، 
همان را بار دیگر و پرشــورتر از ســال های گذشــته تکرار کند 
و همه آنهــا به دنبال نشــان دادن گوشــه ای از اتفاق های واقعه 
کربال به نســل جوان و پرورش عشــق حســین در وجــود آنها 
هســتند. 10روز اول محرم که به ظهر عاشــورا ختم می شــود، 
در بین مــردم از اهمیت باالیی برخوردار اســت و هر کدام از این 
مراســم ها در یک روز خاص از ایــن 10روز برگزار می شــوند و 
البته مراســم هایی هم وجود دارد که در تمام این دهه سلسله وار 
برقرار هســتند؛ مراسمی که در نوش آباد کاشــان هر ساله تکرار 
می شــود، چندین قرن قدمت دارد و پدران و نیاکان این منطقه 
هم آن را انجام می دادند و هر ســاله ارادت شان را به سید و ساالر 
شــهیدان نشــان می دادند. این مراســم معموالً در روز هشتم 
محرم در محوطه ای به وســعت 30هزار مترمربع انجام می شود 
و همه ســاله افراد زیادی از داخل و خارج از کشــور برای شرکت 
و تماشــای آن به این شهر ســفر می کنند. این مراسم سعی دارد 
تا واقعــه کربال را بازآفرینــی کند و جنایت یزیدیــان را بار دیگر 
به همه نشــان بدهد. خیمه کوبــی ویژگی های زیــادی دارد که 
بزرگ ترین حسن آن این است که افراد حاضر، تماشاچی نیستند 
 و این امــکان وجود دارد تا خودشــان هم در اجرای آن ســهمی 

داشته باشند.

در مراســم خیمه کوبی سرور و ساالر شــهیدان که همه ساله در 
نوش آباد کاشــان برگزار می شــود، هزاران نفر از افــراد عادی و 
محلی حضور دارند. شــروع این مراســم به این صورت است که 
مردم به 2دســته اصلی کاروان اولیا و اشــقیا تقسیم می شوند و 
مراســم با توضیحات مدیر برنامه ریزی آغاز می شــود. برای هر 
گروه به تعداد محدودی لباس هم تهیه شــده کــه عالقه مندان 
می توانند آنها را بپوشند و به بازســازی واقعی تر این برنامه کمک 
کنند. لباس کاروان اولیا سبز رنگ اســت و در جلوی این کاروان 
کودکانی که لباس فرشته به تن دارند حرکت خواهند کرد. کاروان 
دوم در این مراسم که نقش اشــقیا را دارند، با لباس قرمز حاضر 
 می شوند و با وســایل و تجهیزات جنگی ســعی بر نمایش جنگ 

در آن واقعه را دارند.

مراسمخیمهکویب
این مراسم اینگونه شــروع می شود که گروه 
سبزپوش یا همان کاروان اولیا شروع به حرکت 
می کنند و با مدیحه ســرایی و خواندن مرثیه 
و همچنین با برافراشــته کــردن و چرخاندن 
پرچم های حسینی افراد را با خود همراه می کنند. 
پس از گذشــت زمانی کوتاه شخصی که حامل 
پیامی از مردم کوفه است، به سمت این کاروان 
می آید و پیام را می خواند و از آنها دعوت می کند 
تا به سمت کوفه حرکت کنند. کاروان تغییر مسیر 
می دهد و آنها به ســمت مکانی وسیع حرکت 
می کنند که در میانه راه کاروان اشــقیا سد راه 
آنها می شــوند و رجزخوانی های متعددی در 
مقابل هم صورت می گیرد. 2کاروان پس از طی 
مسیر به مکان مورد نظر می رسند و با برپا کردن 
خیمه های خود، شرایط روز واقعه را بازآفرینی 
می کنند. افراد هر کاروان بعد از استقرار شروع به 
رجزخوانی کرده و تن به تن وارد جنگ می شوند. 
در این مراســم برخی از افراد کاروان ها با اسب 
و سالح حضور دارند و سعی می کنند تا نمایش 
روز واقعه را به واقعیت نزدیک کنند. همچنین 
برای مراسم خیمه کوبی، ترتیب و محل استقرار 
خیمه ها هم با دقت فراوان برپا می شود. خیمه های 
کاروان اولیا به صورت نیم دایره ای و روی بلندی 
برپا می شوند وکاروان اشقیا خیمه های خود را در 
نزدیکی چند درخت نخل و رودخانه برپا می کنند 

تا بتوانند حداکثر شبیه سازی را انجام دهند.

   شهید قاسم سلیمانی
امام حســین)ع( در ریتــم 
حرکتش، از عرفات، از صحرای 
عرفه تــا گودی قتلــگاه هیچ 
تغییر و تحولــی در وجودش 
اتفاق نیفتاد. ما )برخی( وقت ها 
برای جلــوه دادن آن درد و آن 
حادثــه و آن دردناک بودن در 
ذهن شــنونده طــوری جلوه 
می دهیــم که امــام را در یک 
صحنه گیرافتــاده ای که هیچ 
چاره ای ندارد جــا می اندازیم. 
من در ایــن صحنه های عمر 
خودم، خاطــرات عمر خودم 
بعضی از صحنه ها را از اســرا و 
رزمندگان خودمــان دیدم، از 
همین حوادث اخیر در مسئله 
مدافعیــن حــرم از حمالت 
آدم هایــی که از نســل همان 
آدم ها هستند، داعش خوارج 
زمان مــا شــبیه تر از خوارج 
زمــان امیرالمؤمنیــن)ع(، 
بــاورم نمی شــود در صحنه 
کربــال العیاذباهلل کوچک ترین 
ضعفی اتفاق افتاده باشــد. ما 
وقتی می بینیم آزاده و اســیر 
ما برای یک روستای دورافتاده 
کهنوج است با دست بسته این 
سرش را چرخاند در میان آن 
همه مســلحی که او را احاطه 
کرده بودند، فریاد زد مرگ بر 
صدام ضد اسالم!... داعش این 
شمشــیرهای براق برنده، این 
شمشیرهای خاص سر بریدن 
را، این جوان هایی که از شیعه 
گرفتنــد، 1600نفــر را ســر 
بریدند به هر یک از اینها گفتند 
به مذهــب و اصــول خودتان 
پشت و اهانت کنید، آنها حاضر 
نشــدند، تیزی شمشــیر را بر 
گلوی خودش حس می کردند. 
آن حادثــه خیلــی عظمــت 
داشــت که بعد از 1400سال 
 چنیــن تأثیــری بــر جامعه 

ما گذاشت...

استوارتراز
کوه

   سیدجعفر شهیدی
درباره فلسفه قیام عاشورا، امام 
حسین)ع( خود در این زمینه 
فرمودند که »مــن نیامدم که 
بخواهم بر شــما حکومت کنم 
و قدرتی به دســت آورم  بلکه 
سنت پیامبر)ص( از بین رفته و 
بدعت جای آن را گرفته است، 
من قیام کردم برای اینکه سنت 
نبوی را زنده کنــم و بدعت را 
بمیرانم.« پس صراحتا در اینجا 
به فلسفه قیام اشــاره شده... 
مظلوم بودن با انظالم فرق دارد. 
مظلوم بودن یعنی کسی تمام 
قدرت خود را برای پیشــرفت 
صرف کند، منتهی طرف مقابل 
از نظر نیــروی نظامی قوی تر 
اســت اما انظالم این است که 
کسی دست روی دست بگذارد 
تا بیایند و او را بکشــند، اینها 
بــرای گریه کــردن و مجلس 
گرم کــردن خوب اســت ولی 
هدف اصلی سیدالشــهدا)ع( 
ایــن نبــوده اســت... قیــام 
امام حسین)ع( مخصوص یک 
دوره نیست؛ البته دیگر امامی 
نیست و شــمری هم مقابل او 
نخواهــد بود  ولــی رویارویی 
حق و باطــل همیشــه بوده 
و هســت. بنابراین اگر زمانی 
دیدیم، ســنت پیامبر)ص( از 
بیــن مــی رود بایــد مقابلش 
بایستیم و در هر موقعیتی باید 
در مقابل هر خطری که متوجه  
دین و سنت رســول اهلل)ص( 
 است، بایستیم و جلوی بدعت 

را بگیریم.

قیامعلیه
بدعت

مجتبی یارزمان

ســرزمین پهناور ایران، همانطور که در شــکل و ظاهر فیزیکی و طبیعی خودش تنوع زیادی دارد، در شکل و باطن فرهنگی 
و عرفی و مردم شــناختی خودش هم از این تنوع گسترده برخوردار اســت. به همین دلیل اســت که در حوزه عزاداری های 
محرمی نیز شاهد این گســترش و تنوع فراوان هســتیم؛ عشــقی که به »اباعبداهلل)ع(« وجود دارد و با ورود به فرهنگ های 
مختلف، شــکل های گوناگونی به خودش می گیرد و همین ها باعث می شــود تا باشــکوه  تر و عمومی تر به نظر برسد. یکی از 
این مراســم های بی شــمار که ریشــه در فرهنگ مردم پیدا کرده، خیمه کوبی اهالی نوش آباد در اســتان اصفهان و نزدیکی 
کاشــان اســت که آن را می توان جزو قدیمی ترین عزاداری های حســینی در ایران دانســت. درباره اش بیشــتر بدانیم.
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روزنامهنگار

احتماالشــماهمموافقیدمســابقاتیکهاز
جمعه21مردادآغازخواهدشــد،گرانترین
فصلتاریخفوتبالباشــگاهیدرایراناست؛
فصلیکهتیمهــادرآنبهشــکلدیوانهوار
ریختوپاشکردنــدوقیمتبازیکنانایرانی
تاجاییبــاالرفتکهبعضیباشــگاههابرای
صرفهجوییســراغجذبخارجیهارفتند!
لیگیکهمربی40میلیاردیوفوتبالیســت
معمولی20میلیاردیدارد،حتمابویخون
هممیدهد.معادالتدرلیگبیســتودوم
طوریرقمخوردهکــهنمیتواندچندقربانی
بزرگنداشــتهباشــد.باالخره10تاقهرمان
کهنمیتوانیمداشــتهباشــیم؛یکتیمجام
میگیردوبقیهدرردهبازندههاینامدارقرار
میگیرند.حدسمیزنیدبزرگترینقربانی

لیگبیستودومچهکسیباشد؟

  یحیی گل محمدی
رصدافکارعمومیبهوضوحنشــانمیدهد
مقبولیــتاوبــهکمتریــنســطحاززمان
بازگشتشبهپرسپولیسرسیدهاست.یحیی
فصلگذشتهبعداز5دورهجامقهرمانیرااز
اردوگاهســرخهاپراندونصیبرقیبسنتی
یعنیاســتقاللکرد.اومتهماستبهاینکه
بهاندازهمربــیخارجیپــولمیگیرد،اما
آنقدرکاراییندارد،بــهجوانهابهانمیدهد
وتازگیهازیــادهمبهانهمیگیــرد.منهای
داستانکشدارجذبمهاجم،امسالبرایش
تیمخوبیبســتهاندوانتظاراتباالییهماز
اودارند.بهنظرمیرســدیحییگلمحمدی

فرصتچندانیبرایلغزشندارد.

  مصطفی آجورلو
اوهمجزوگزینههایاحتمالی»قربانیفصل«
است.فصلگذشتهبافرهادمجیدیقرارداد
3سالهبســت،اماپسازموفقیتاینمربی
موفقبهحفظاونشــدوفرهادبهطوررایگان
ســرازلیگاماراتدرآورد.اینیکشکست
بزرگمدیریتیدرکارنامهآجورلواســت،اما
اگراســتقاللقهرمانیاشراتکرارکند،قابل
اغماضخواهدبود.بدترینوضعیتایناست
کهگزینهانتخابیآجورلویعنیســاپینتودر
استقاللنتیجهنگیرد.دراینصورتقهرمانی
پارســالصفرتاصدبهناممجیدینوشــته
خواهدشدوناکامیامســالراتمامابهآقای

مدیرعاملربطخواهندداد.

  محمدرضا ساکت
پشتسرخودشوتیمشحرفبسیاراست.
افشایدستمزددریافتیاوبسیارپرسروصدا
شــد،امانهبهانــدازهمخارجیکهباشــگاه
ســپاهاندرفصلنقلوانتقاالتانجامداده
اســت.برخیمیگویندتیمیکهاوامســال
بســتهگرانترینتیمتاریخفوتبالباشگاهی
ایراناست.طبیعتامادرموضعتأییدیارداین
گزارهنیستیم،امابدیهیاستکهسپاهانبعد
ازاینهمههزینهفقطقهرمانیمیخواهد،در
غیراینصورتمحرمنویدکیاهمآنهارادومیا
سوممیکرد.درنتیجهساکتدرپایانفصل
یافرشتهنجاتسپاهانلقبخواهدگرفتیا

یکقربانیبزرگ.

  محمدرضا زنوزی
همهترفندهاراآزمودونتیجــهنگرفت.نزد
هوادارانتیمشازعرشبهفرشرسیدوحتی
تجمعاعتراضیعلیــهاشترتیبدادند.حاال
زلفشرابهزلفیکمربــیبدقلق،اماکاربلد
ترکمنگرهزدهاست.اگربتوانندقربانبردیف
رادرتراکتورآراموخوشحالنگهدارندشاید
باالخرهزنوزیبهچیزیکهمیخواهدبرسد،
امارویدیگرسکهحرامشدنیکفوجهزینه

دیگراست.نه؛دیگرکسیطاقتشراندارد.

  جواد نکونام
تیمپرهزینهایبسته،امالزوماکسیازفوالد
انتظارقهرمانیدرلیــگبرترراندارد.محک
اصلیتراودرآسیاست؛جاییکهبهعنوانتنها
نمایندهایراندرفصــلجاریلیگقهرمانان
بهمرحلهیکهشتمنهاییرسیدهوبایددید
تاکجامیتواندجلوبرود.یادتانباشدهمین
نتایج»نســبتاقابلقبول«نکودرفوالداورا
تبدیلبــهگزینههدایتتیــمملیهمکرد،

بنابراینانتظارهاازاینمربیپاییننیست.

  امیر قلعه نویی
10سالاستدستشبههیچجامینخورده
وهمیشــهخداهمبرایناکامیبهانهداشته
اســت.پارسالپشتداستانکســر7امتیاز
ســنگرگرفت.انصافاگلگهرامسالبهاندازه
بقیــههزینهنکرد،امــابههرحــالاو»امیر
قلعهنویی«اســتونتایجتیمشباسوابقو
کارنامهاشقضاوتمیشــود.آیاشاهداعاده
حیثیــتحرفهایامیــرخواهیمبــودیادر
همچنانبرهمانپاشنه10سالاخیرخواهد

چرخید؟
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همه آنچه می خواهیم
حاال دیگر قرار نیست فقط اخبار 

نقل و انتقاالت را دنبال کنیم؛ 
می توان فوتبال هم تماشا کرد 

یعنی اینقدر سخت است؟دوباره...زندگی!
وقتی به کمترین خواسته اسکوچیچ در 
مورد حضور کریم باقری در تیم ملی 

بی اعتنایی می شود

 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

پیکان

ذوب آهن

گل گهر

آلومینیوم

ملوان

پرسپولیس

تراکتور

هوادار

19:00

19:30

20:30

20:00

جمعه 21 مرداد 1401

شنبه 22 مرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 1

استقالل

فوالد

سپاهان

صنعت نفت

19:30

20:30

نساجی

نفت.م. س

مس رفسنجان

مس کرمان

19:00

20:30

پرسپولیس

فوالد
20:30

پنج شنبه 27 مرداد 1401

جمعه 28 مرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 2

ملوان

استقالل
19:30

فصل کیست؟

لیگ

18 19

به بهانه هفتمین و آخرین جام جهانی 
32تیمی تاریخ؛ طارمی و هم تیمی هایش 

ایران را به مرحله حذفی می رسانند؟

18

 روز مانده تا 
ليگ برتر

قربانی بزرگ 
در فصل نقل و انتقاالت معادالت طوري رقم خورده که ليگ بيست ودوم 

نمي تواند چند قرباني بزرگ نداشته باشد
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برانکو- ایران؛ نزدیک تر از همیشه

صد رحمت به محسن مسلمان

با عجله تکذیب نکنید

در طــول ماه هــای اخیــر از برانکو 
ایوانکوویــچ به عنــوان یکــی از 
گزینه های هدایت پرسپولیس یا 
تیم ملی یاد می شد، اما مربی کروات 
همواره تأکید داشت که تحت قرارداد 
فدراســیون فوتبال عمان است و به آن 
وفادار می ماند. با این حال برانکو در تازه ترین مصاحبه اش رسما 
برخوردار بودن از بند فسخ قراردادش با فدراسیون فوتبال عمان 
را تأیید کرد. او گفت در قراردادش بندی هست که اگر بخواهد، 
می تواند با پرداخت جریمه جدا شود. به این ترتیب، از حاال به بعد 
او یک آلترناتیو مهم برای نیمکت های بزرگ فوتبال ایران است. 
اصرار ویژه برانکو به پرداخت مالیاتش از سوی پرسپولیس و رفع 
مشکل ممنوع الخروجی هم به وضوح نشان می دهد این مربی 
نیم نگاهی به بازار ایران دارد. قطعا کارنامه و پایگاه اجتماعی برانکو 
در ایران طوری هست که خیلی ها باید نگران صندلی شان باشند!

انصافاً محســن مســلمان باید ما را 
ببخشد که این همه به جانش غر 
زدیم و گفتیم حاشیه هایش زیاد 
است. باز این بنده خدا چند سالی 
فوتبال بازی کــرد، چند قهرمانی 
آورد، به تیم ملی رسید و بهترین پاسور 
لیگ برتر شد، بعد دیگر نتوانست حاشیه هایش را کنترل کند. 
امروز از مسلمان رسیده ایم به پدیده ای همچون عرفان باقری 
که هنوز در لیگ برتر لگد به توپ نزده، اما همینطور اخبار زرد 
و زار در مورد او منتشر می شــود. یک روز دنبال این است که 
عکس های استقاللی اش را حذف کند و به پرسپولیس برود، روز 
دیگر دنبال این است که عذرخواهی کند و برگردد، یک روز با 
صمد مرفاوی در تیم ملی جوانان اختالف پیدا می کند، یک روز 
از سوی ساپینتو از اســتقالل کنار گذاشته می شود. آقا چقدر 

»متن« داشتی که اینقدر »حاشیه« داری؟

می دانیم که باشگاه های ایرانی عالقه 
شــدیدی به تکذیب همه اخبار و 
حواشــی دارند و زیاد هم راست و 
دروغ بودن اخبار برای شــان مهم 
نیســت، اما جا دارد همین ابتدای 
فصل از عزیزان بخواهیم که الاقل در 
مورد تکذیب کردن »فیلم« و ویدئو کمی خویشتن دار باشند. 
داستان سپاهان است که بعد از انتشار اخبار مربوط به درگیری 
مانوئل فرناندز در یک باشگاه شبانه، موضوع را تکذیب کرد و 
اصال روایتی ارائه داد که مو به تن آدم سیخ می کرد. یک چیزی 
توی این مایه ها که فرناندز داشــته در خیابان مشکالت مردم 
عادی را حل می کرده و الکی برایش پاپوش دوخته اند. بعد از 
این تکذیبیه اما فیلم کامل درگیری فرناندز در رسانه ها منتشر 
شــد که طبیعتا نمی تواند صورت خوشی برای باشگاه داشته 

باشد. در نتیجه برای تکذیب کردن، زیاد هم عجله نکنید!

در روزهای گذشــته رکوردداران 4تیم 
بزرگ فوتبال ایران در این ستون معرفی 
شــدند و نکته جالب این بود که در 3تیم 
استقالل، ســپاهان و تراکتور، سرمربی 
رکورددار امیر قلعه نویی بود. درواقع به استثنای پرسپولیس در 3تیم 
اسم ورســم دار دیگر، این امیر قلعه نویی بود که بیشترین امتیازات را 
کسب کرده بود. امروز به تیم پنجم یعنی فوالد رسیده ایم که قلعه نویی 
هرگز در آنجا مربیگری نکرده و به این ترتیب فرصت رکوردشــکنی 
نصیب دیگران شده است. مجید جاللی با کسب 182امتیاز برای فوالد، 
امتیازآورترین ســرمربی این تیم در تاریخ لیگ برتر بوده است. جواد 
نکونام با 140 و حسین فرکی با 113امتیاز در رتبه های بعدی هستند. 
نکونام می تواند همین امســال و تا قبل از پایان فصل، رکورد جاللی را 

بشکند و صدرنشین شود.

در تاریخ 21ساله لیگ برتر ایران، رکورد 
بیشترین بازی برای فوالد در اختیار جالل 
کاملی مفرد است که سال ها در خط دفاعی 
این تیم بازی می کرد و حتــی به همراه 
فوالد سابقه قهرمانی در لیگ برتر را هم دارد. کاملی مفرد که در دوره 
برانکو در تیم ملی هم بازی می کرد 215بازی لیگ برتری برای فوالد 
انجام داده است. بعد از او به نام ایوب والی و ساسان انصاری می رسیم 
که هر دوی آنها 189بار برای فوالد به میدان رفته اند. ایوب و ساســان 
همچنان در تیم فوالد هستند و فرصت باال بردن رکوردشان را دارند. 
بختیار رحمانی با 172بازی در رتبه بعدی است و لوسیانو پریرا با 3بازی 

کمتر این تیم را ترک کرد و فرصت رسیدن به بختیار را از دست داد.

پریرا در 38ســالگی باالخــره به دوران 
بازی اش در فوالد خاتمه داد اما رکورد او 
در گلزنی برای این تیم احتماال تا سال ها 
پابرجا خواهد ماند. شــیمبا طی 2دوره 
حضور در فوالد، جمعا 6فصل برای این تیم بازی کرد و طی این سال ها 
58گل به ثمر رساند. او یک بار هم با پیراهن فوالد آقای گل لیگ برتر 
شد. دومین گلزن برتر فوالد در لیگ برتر 24گل با پریرا فاصله دارد. 
رضا نوروزی که او هم با لباس فوالد آقای گل شده در مجموع 34گل 
برای این تیم زده و همچنان باالتر از گلزنان فعلی اســت. ساسان 
انصاری با 32گل در رتبه سوم اســت و فرصت رسیدن به نوروزی را 
دارد. رتبه چهارم نیز مشترکا در اختیار بختیار رحمانی و ایمان مبعلی 

است که 23گل زده اند.

نكته بازی

متريكاآماربازی

182

215

58

  باجشنشروعشد،باجشنتماممیشود؟
اولیــن دوره ای که جام جهانی 32تیمی شــد، ایــران دقیقا 
سی ودومین تیمی بود که جواز حضور در مسابقات را به دست 
آورد. هشــتم آذر 76در یکی از دراماتیک ترین روزهای تاریخ 
فوتبال، نسل طالیی 98یک کام بک رویایی در ملبورن زد و به 
جام جهانی رسید. به طور کلی ما در 5دوره از 7دوره برگزاری 
بازی ها با 32تیم حاضر بودیم و تیم کشورمان تنها در سال های 
2002و 2010موفق به حضور در مرحلــه نهایی جام جهانی 
نشد. جالب اینجاست که با برگزاری پاییزی جام جهانی قطر، 
یک سیکل کامل 25ساله برای فوتبال ایران به وجود می آید. 
هشتم آذر 1401آخرین بازی مرحله گروهی ایران برابر آمریکا 
برگزار خواهد شد و از صمیم قلب امیدواریم تیم کشورمان با 
کسب نتیجه الزم در آن روز، شادی 25سال پیش را تکرار کند 
و نخستین صعود از مرحله گروهی را رقم بزند. شاید با 48تیمی 
شدن مســابقات دیگر صعود از مرحله گروهی آنقدرها لطف 

نداشته باشد. االن واقعا وقتش است.

  ازکشکبادمجانمنامهتانوروزتلخ
طی 7دوره برگزاری مســابقات جام جهانی بــا 32تیم، تیم 
کشــورمان 5بار در ســال های 98، 2006، 2014، 2018و 
2022موفق به صعود شد و تنها 2 بار از این مهم عاجز ماند. بار 
اول سال 2002بود که تیم بســیار خوبی داشتیم و میروسالو 
بالژوویچ هم با سابقه سوم کردن کرواسی در جام جهانی روی 
نیمکت تیم ملی می نشست، اما اتفاقات عجیب بازی با بحرین 
و شکست 3 بر یک تیم کشورمان در منامه مانع از صعود شد. 

این همان بازی معروفی است که گفتند به ملی پوشان کشک 
بادمجان داده بودند و از این حرف ها! ســال 2010البته تیم 
فوق العاده ای نداشــتیم، اما شــاید ضربه اصلی را از کادرفنی 
خوردیم. علی دایی عملکرد موفقی روی نیمکت تیم کشورمان 
نداشت و نهایتا با شکست نوروزی برابر عربستان شغلش را از 
دست داد. بعد از او افشین قطبی هدایت تیم ایران را پذیرفت 

که او هم فقط لب و دهان بود و راه به جایی نبرد.

حیفاز2006و2018
2 قطب متخاصم تاریخ معاصر فوتبال ایران بخت آن را داشتند 
که تیم ملی را به مرحله دوم جام جهانی ببرند، اما در این مسیر 
ناکام ماندند. برانکو ایوانکوویچ ســال 2006تیم بسیار خوبی 
در اختیار داشــت که پیکره اصلی آن را لژیونرهای شاغل در 
لیگ های معتبر تشــکیل می دادند، اما آنقدر در مورد جایگاه 
این مربی بحث و تردید وجود داشــت که عنان کار از دستش 
در رفت و نتوانســت تیم ملی را کنترل کند.نهایتا هم بعد از 
شکســت برابر مکزیک و پرتغال و تســاوی با آنگوال به تهران 
بازگشتیم. کارلوس کی روش هم ســال 2018فرصت صعود 
داشــت؛ بختی که با گل به خودی عزیز بوهدوز مراکشــی در 
اختیار تیم کشورمان قرار گرفت و می رفت تا با پیروزی ثانیه 
آخر برابر پرتغال به ثمر بنشیند، اما توپ مهدی طارمی راهی 
به چارچوب پیدا نکرد. حاال این ماییم و این آخرین ترکش در 
جام جهانی 2022.یک تیم ملی متفرق و پرحاشیه داریم، اما 
یادتان باشد این »فوتبال« است و چیزی در آن قابل پیش بینی 

نیست.

 یک صعود؛
همه آنچه می خواهیم

بهبهانههفتمینوآخرینجامجهانی32تیمیتاریخ
بهروزرسایلی|همانطورکهمیدانیدمسابقاتجامجهانی2022قطر،آخریندورازاینرقابتهاستکهباحضور
32تیمبرگزارمیشود.ازسال2026کهبازیهابهمیزبانیآمریکا،کاناداومکزیکبرگزارخواهدشد،تعدادتیمها
به48تیمافزایشمییابد؛ازجملهطرحهایاقتصادیفیفاکهمخالفانپرشمارخودشرادارد،امابههرحالاجرا
خواهدشد.تعدادتیمهایحاضردرجامجهانیتاسال1998در24تیمخالصهمیشد،اماازآنزمانتعدادتیمها
به32افزایشیافتوقطرآخرینکشوریاستکهجامرابااینفرمتمیزبانیمیکند.7دورهبراینمنوالگذشت
وتقریبامیتوانبهفوتبالملیایراندراینفرمتنمرهقبولیداد.همهآنچیزیکهکمداریم،فقطیکصعوداز

مرحلهگروهیاستکهامیدواریمهمینامسال،درآخرینفرصتمحققشود.

یعنی اینقدر سخت 
است؟

وقتی به کمترین خواسته اسکوچیچ در مورد 
حضور کریم باقری در تیم ملی بی اعتنایی می شود

بخش بزرگی از انتقادها از دراگان اسکوچیچ حول این محور است که 
او اقتدار کافی را ندارد و برای تحقق خواسته هایش انرژی و توان الزم 
را نمی گذارد. ممکن است این نقد درست باشد و در جاهایی مثل نوع 
برنامه ریزی مسابقات دوستانه و اردوهای تیم ملی هم کم و بیش 
تأثیر خودش را بگذارد، اما حیرت انگیز است وقتی می بینیم حتی 
به ساده ترین انتظارات و توقعات سرمربی تیم ملی هم بی اعتنایی 
می شــود؛ به عنوان مثال کریم باقری یکی از آن دســته همکاران 
اســکوچیچ بود که مربی کروات عالقه زیادی به کار با او داشــت و 
صددرصد با حسن نظر خودش انتخاب شــد. این حسی است که 
مثال اسکوچیچ هرگز نسبت به مجتبی خورشیدی یا حمید استیلی 
نداشت و به راحتی هم آن را نشان می داد. با این حال بعد از صعود 
تیم ملی به جام جهانی، کریم باقری به دالیلی مثل دستمزد باال از 
تیم ملی کنار گذاشته شد.با توجه به اینکه عمده ماموریت باقری 
برقراری نظم در اردوهاست، جای خالی او به سرعت به چشم آمد 
و اردوی قطر را تبدیل به یکی از بی نظم ترین اردوهای سالیان اخیر 
فوتبال ایران کرد. پس از آن بود که بار دیگر درخواست اسکوچیچ 
برای بازگشــت کریم به تیم ملی به جریان افتاد اما هنوز خبری از 
عملی شدن این اتفاق نشده است. همچنان بهانه هایی وجود دارد 
در مورد اینکه یک مربی نمی تواند به طور همزمان در 2تیم فعالیت 
کند یا چیزهایی شبیه این؛ موانعی که واقعا غیرقابل حذف نیستند اما 
به نظر می رسد خواسته های سرمربی برای کسی مهم نیست. آشکار 
است که برنامه های پرسپولیس و تیم ملی تداخلی ندارد و باقری در 
4ماه آینده می تواند این 2سمت را با هم داشته باشد، اما گویا به همین 
مقدار هم قرار نیست اسکوچیچ را دلخوش و راضی کنند. شاید هم 
همه منتظر انتخاب رئیس جدید هستند؛ رئیسی که شاید با آمدنش 
خود دراگان هم دیگر جایی در تیم ملی نداشته باشد، چه برسد به 
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روی کاغذ، استقالل در این فصل مهره های هجومی پرشماری دارد. بیشتر 
بازیکنان خط حمله این تیم اما دوســت دارنــد به عنوان مهاجم مرکزی 
در نزدیک ترین فاصله با دروازه حریف بــازی کنند. کاوه رضایی و آرمان 
رمضانی، مهاجم های باکس استقالل هستند و معموال همیشه به عنوان 
مهاجم نوک در ترکیب تیم های مختلف به میدان رفته اند. پیمان بابایی و 
سجاد شهباززاده نیز چنین وضعیتی دارند. سجاد فصل گذشته چند هفته 
در سپاهان در پست وینگر به میدان رفت و اصال عملکرد خوبی در این 
تیم نداشت. ارسالن مطهری هم سابقه بازی در پست وینگر را دارد اما او 
هم ترجیح می دهد مهاجم مرکزی تیم باشد. در چنین شرایطی امضای 
قرارداد با یک وینگر تخصصی برای استقالل کلیدی به نظر می رسید و 
دلیل اصرار زیاد باشگاه برای جذب محمد محبی هم همین بود. آبی ها 
از نخستین هفته نقل و انتقاالت تا امروز، به دنبال جذب محبی بوده اند 

و به نظر می رسد این سماجت، مدیران باشگاه سانتاکالرا را مجاب کرده که با 
انتقال قرضی این بازیکن به لیگ برتر ایران برای یک فصل موافقت کنند. حاال 
محبی در یک قدمی پوشیدن لباس آبی است و این انتقال برای کامل شدن خط 

حمله استقالل، ضروری به نظر می رسد.
محبی به عنوان یک وینگر، می تواند در هر دو ســمت خط حمله تیم اش به 
میدان برود و این یعنی با حضور او، انعطاف پذیری بیشتری به خط حمله آبی ها 
تزریق خواهد شــد. محبی در تیم های قبلی هم به عنوان وینگر راست و هم 
به عنوان وینگر چپ بازی کرده و محدودیتی را در این مورد احساس نمی کند. 
از ویژگی های فنی این بازیکن نیز نباید به سادگی عبور کرد. او قابلیت حمل 
توپ زیادی دارد و می تواند در انتقال بازی به تیم کمک کند، محبی دریبل زن 
و تکنیکی نیز هست و پاسور خوبی هم به شمار می رود. بهره بردن از سرعت 
در کناره های زمین، او را به یک مهره به شدت خطرناک تبدیل می کند. نباید 

فراموش کرد که استقالل در همین فصل امیرحسین حسین زاده را از دست 
داده و جالی خالی این وینگر را احساس می کند. استقالل در فصل گذشته 
در دفاع بی نقص و رؤیایی بود اما در خط حمله خالقیت نسبتا کمی داشت. 
اضافه شدن بازیکن خالقی مثل محبی، از این جهت برای تیم حیاتی خواهد 

بود.
خرید محبی به صورت قرضی از یک زاویه دیگر تصمیم پرریســکی به نظر 
می رسد؛ چراکه این بازیکن یک مهره ثابت در سانتاکالرا نبوده است. او فصل 
گذشته در همه جام ها فقط 18بازی برای تیمش انجام داده و معموال همه 
بازی ها را از روی نیمکت شروع کرده است. هیچ تضمینی وجود ندارد که او 
بتواند به همان فرم درخشان روزهای بازی در سپاهان برگردد. حتی درخشش 
او در سپاهان هم دو مقطع متفاوت داشت. محبی در نخستین فصل روی هم 
12گل و پاس گل را در ســپاهان تجربه کرد اما در فصل دوم فقط 4گل زد و 
هیچ پاس گلی نداد. این را هم نباید نادیده گرفت که او خیلی دیر و درست 
قبل از شروع فصل جدید به تیم ملحق می شود و فرصتی برای هماهنگ شدن 
با ایده های ساپینتو قبل از شروع فصل ندارد. اگر ساپینتو بتواند محبی را به 
بهترین فرم ممکن برگرداند، یک اتفاق بزرگ و یک جرقه تمام عیار در خط 
حمله استقالل رقم خواهد خورد. آن وقت شاید بازگشت محبی به لیگ برتر، 

مقدمه بازگشت این بازیکن به تیم ملی هم باشد. 

محبی در لباس آبی؟
خرید جدید استقالل، انعطاف پذیری بیشتری به خط حمله این تیم اضافه می کند
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دوباره...زندگی!
حاال باید فوتبال تماشا کرد 

دوران دوری از فوتبال باشــگاهی، ســرانجام به پایان خواهد رسید. 
سپری کردن یک تابستان بدون رقابت های رسمی و تورنمنت های 
ملی، دشواری قابل توجهی داشــته و حاال وقت وداع با این سنگینی 
تحمل ناپذیر اســت. چرا که نبض فوتبال باشگاهی در اروپا دوباره به 
حرکت درآمده است. هواداران فوتبال این اواخر خودشان را با اخبار 
نقل و انتقاالت و تماشای نبردهای دوســتانه در تورهای آسیایی یا 
آمریکایی سرگرم کرده اند. تابســتان کم ماجرایی هم نداشته ایم. در 
همین تابستان، لواندوفسکی به بارسا رفت و کاتاالن ها با چند خرید 
بزرگ و سرقت چند اسم از فهرست خرید چلســی، دوباره پرستاره 
 شدند و عصر تازه ای را شــروع کردند، در همین تابستان پوچتینو از
پی اس جی اخراج شد تا انقالب امباپه در این تیم رقم بخورد، در همین 
تابستان سادیو مانه تصمیم گرفت پیراهن بایرن مونیخ را بر تن کند و 
کریستیانو رونالدو با وجود تالش بی وفقه برای ترک یونایتد، مشتری 
خاصی در اروپا نداشت. در همین تابســتان، خرید تازه دورتموند به 
سرطان مبتال شد و حتی روند شــیمی درمانی را شروع کرد تا برای 
مدت ها دور از میادین بماند. حاال دیگر وقت پشت سر گذاشتن همه 
حرف و حدیث های نقل و انتقاالتی و همه جدال های دوستانه است. 
فوتبال دوباره از راه رسیده و با شروع دوباره لیگ برتر، لوشامپیونه و 
بوندس لیگا، 3 لیگ از 5 لیگ معتبــر اروپایی کلید خورده اند. به نظر 

می رسد که فصل تازه، بی نهایت جذاب و تماشایی خواهد بود.
    مسابقه کامیونینی شیلد نشــان داد که چرا نباید هیچ لحظه ای 
از رقابت های این فصل لیگ برتر را از دســت بدهیم. نبردی بین 2 
غول فوتبال اروپا که با برتری لیورپول تمام شــد. در نخستین راند 
رســمی رونمایی از 2 خرید بزرگ در این دو باشــگاه، داروین نونیز 
توانست ارلینگ هالند را شکست بدهد اما همه می دانند که تیم های 
پپ گواردیوال به مرور زمان اوج می گیرند. این رقابت بین ســیتی و 
لیورپول احتماال سال ها بعد در قامت یک نبرد کالسیک جزو بهترین 
دوگانه های تاریخ فوتبال خواهد شد. 2 تیم پرستاره و 2 مربی بزرگ 
که آماده رقابت جذاب دیگری در این فصل می شوند. آرسنال و پاالس 
فردا شب رسما فصل جدید لیگ برتر را افتتاح می کنند اما عصر شنبه، 
لیورپول در زمیــن تیم تازه وارد فوالم به میدان می رود و نخســتین 
بازی اش در این فصل را ســپری می کند. تاتنهام و ساوتهمپتون هم 
نخستین دربی لندن در این فصل را برگزار خواهند کرد. جذاب ترین 
بازی شنبه اما شــاید تقابل فرانک لمپارد و چلســی باشد. سرمربی 
اورتون فصل گذشته در یک ماموریت دشوار این تیم را در لیگ برتر 
حفظ کرد و اتفاقا شکست دادن چلســی، نقش مهمی در موفقیت 
این مربی داشت. اسطوره سابق آبی ها حاال باز هم به عنوان سرمربی 
روبه روی این تیم می ایستد. یکشنبه نیز 2 مسابقه بسیار مهم در لیگ 
برتر برگزار می شود. اریک تن هاخ در نبرد با تیم برایتون برای نخستین 
بار در یک دیدار رسمی روی نیمکت اورتون حاضر خواهد بود. مدافع 
عنوان قهرمانی یعنی سیتی نیز در زمین وستهم به میدان می رود. عصر 
یکشنبه برنتفورد نیز در زمین لســتر مسابقه خواهد داد. تنها ستاره 
ایرانی این فصل لیگ برتر، در این مسابقه بخشی از فهرست برنتفورد 
خواهد بود. به نظر می رسد فصل جدید لیگ برتر، یک رقابت دیوانه وار 
و لحظه آخری دیگر را بین سیتی و لیورپول رقم بزند. بعید است هیچ 

تیمی در این فصل هم بتواند این کورس دو اسبه را خراب کند.
    فصل جدید بوندس لیگا نیز فردا شب با یک افتتاحیه جذاب بین 
بایرن و فرانکفورت آغاز می شــود. نبردی بین قهرمان فصل گذشته 
یورولیگ و قهرمان بی رقیب این ســال های بوندس لیگا که اتفاقات 
زیادی داشت. حساس ترین بازی این هفته بوندس لیگا در ورزشگاه 
سیگنال ایدونا پارگ برگزار خواهد شد. جایی که شنبه شب سردار 
آزمون و تیمش باید به مهمانی زنبورها بروند. دورتموند بعد از بیماری 
سباستین هالر به لحاظ روحی تحت فشار است و نگرانی های زیادی 
دارد. لورکوزن نیز بعد از حذف باورنکردنی در نخستین مرحله جام 
حذفی، می خواهد به هر قیمتی یک شــروع خوب را در بوندس لیگا 
سپری کند. میزبانی اشتوتگارت از الیپزیش و برخورد کلن و شالکه، 
دیگر نبردهای جذاب یکشنبه بوندس لیگا را رقم خواهد زد. لیگی که 
مثل همیشه، با استادیوم هایی کامال پر و هیجان زیاد دنبال خواهد 
شد. شاید رفتن لوا می توانست بخشــی از قدرت بایرن را تحت تأثیر 
قرار دهد اما ورود مانه و دلیخت، احتماال باز هم ترازو را به سود بایرن 

سنگین خواهد کرد.
    شنبه شب در لیگ فرانسه هم، پی اس جی روبه روی کلرمان فوت 
قرار خواهد گرفت. پاریسی ها با هدایت گالتیه در دیدار سوپرجام عالی 
ظاهر شدند و در غیاب امباپه با درخشش خیره کننده مسی و نیمار، 
حریف را با 4گل شکست دادند. قهرمانی لیگ فرانسه دیگر این تیم را 
راضی نمی کند و آنها با یک مثلث رویایی، فقط به بردن لیگ قهرمانان 
فکر خواهند کرد. برخورد لیل و اوسر و دیدار رن و لوریان هم نبردهای 

جذاب این هفته فوتبال فرانسه به شمار می روند.
     رقابت های سری آ و اللیگا نیز به زودی آغاز می شوند تا هیجان در 
اروپا دوباره اوج بگیرد. این یک فصل جذاب و متفاوت است که جام 
جهانی هم در میانه اش برگزار می شود. به نظر می رسد که در ماه های 
آینده، هواداران فوتبال به شــدت از تماشــای دیدارهای فوق العاده 

سیراب خواهند شد.

میدان تره بار کاتالونیا
 معلوم نیست این همه خرید و فروش بازیکن در بارسلونا

بر چه اساسی است

خوان الپورتا که دوره اول ریاســت خود 
بر باشگاه بارســلونا را تحت آموزه های 
یوهان کرویف بزرگ طــی کرد و این 
باشــگاه را بر پایه محصوالت آکادمی 
-الماسیا- ســاخت، در دوره دوم به 
یک مدیــر هیجانــی و مدیر هزینه 
تبدیل شــده اســت. او فقط بازیکن 
می خرد و منابع مالی آینده بارسلونا را 

پیش فروش می کند.
    از زمــان ورود الپورتــا، 22 بازیکــن 

بارســلونا را ترک کرده اند و هنوز 10 بازیکن 
دیگر کاندیدای جدایــی قبل از پایــان این ماه 

هســتند. تعداد بازیکنان فهرســت اصلی باشگاه غیر 
از بازیکنانی که از تیــم دوم به اردوها و تمرینات اضافه می شــوند، 
29بازیکن است. اللیگا تنها یک لیســت 25نفره را تا پایان نیم فصل 
اول از تیم ها می پذیرد. با توجه به احتمال فراوان خرید بازیکنانی چون 
برناردو سیلوا، آسپلیکوئتا و مارکوس آلونسو، تعداد بازیکنان لیست به 
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قراردادشان را فسخ کند.
    بارســلونا برای ثبت نام بازیکنان تمامی مدارک مــورد نیاز را به 
اللیگا ارسال کرده است. مدارک توافقات اقتصادی درخصوص 3 اهرم 
اقتصادی به عالوه جزئیات قرارداد بازیکن تازه خریداری شده به اللیگا 
رفته است. حاال بارسا امیدوار است سازمان لیگ مدارک را بپذیرد و 
دوباره سختگیری نکند. سختگیری ها در تابستان گذشته به جدایی 
مسی منجر شد. حاال ممکن است بازیکنان جدید امکان ثبت قرارداد 

نداشته باشند.
    برنامه بارســلونا قبل از اهرم ها، گرفتــن وام از بانک و 

استفاده از درآمدهای پخش آتی لیگ قهرمانان اروپا 
به عنوان وثیقه برای ایــن وام ها بود. با وجود 

این اتحادیه اروپا به درخواست بارسایی ها 
پاسخ منفی داد. دلیل این مخالفت آن 
بود که طبق قانون هیچ باشگاهی اجازه 
ندارد از درآمد چند ســاله آینده خود 
در لیــگ قهرمانان به عنــوان وثیقه 
اســتفاده کند، زیرا هیچ تضمینی 
وجود نخواهد داشــت که آن تیم در 
هر فصل به این مسابقات راه پیدا کند.

    به تازگی فهرست دستمزد بازیکنان 
بارسلونا منتشــر شــد و دود از کله همه 

بلند کرد. نمایندگان بازیکنان بارسلونا به لو 
رفتن قراردادهای مسی، گریزمان و دی یونگ در 

روزنامه های اسپانیایی مشکوک شــدند اما از بیرون گفته 
می شود که لیســت مزبور با هماهنگی برخی مدیران باشگاه منتشر 
شده تا از آن طریق بازیکنانی که با جدایی و فسخ قراردادشان مخالفت 

می کنند، تحت فشار هواداران قرار بگیرند.
    به این ترتیب در مجموع 29 بازیکن در تمرینات تیم حضور خواهند 
داشت که این برای کاتاالن ها مشکل ساز خواهد شد. طبق قوانین لیگ 
دسته اول فوتبال اســپانیا، هر تیم برای حضور در اللیگا نام حداکثر 
25بازیکن را می تواند به ســازمان لیگ معرفی کند. بارسلونا نه تنها 
باید روی نام 4 تن از بازیکنانش برای شــروع فصل جدید اللیگا خط 
بکشد، بلکه باید درباره 3 بازیکن دیگرش که از تیم دوم باشگاه به تیم 
اول دعوت شدند هم فکری بکند. این 3 نفر شامل عبده، آلخاندرو بالده 

و پابلو توره می شوند.
    بارسلونا از ابتدای بازار نقل و انتقاالت تابستان 5 بازیکنش را هم به 
تیم های دیگر فروخته یا قرض داده است؛ کلمن لنگله به تاتنهام، اسکار 

مینگسا به سلتاویگو، ترینکائو به اسپورتینگ لیسبون، 
ری مانای به واتفورد و موســی واگه به اچ ان کی 

گوریکای کرواسی.
    تالش هــا برای راضی کــردن برخی 

بازیکنان بــه جدایی و فســخ قرارداد 
یا انتقال بــه تیمی دیگــر ادامه دارد. 
هم اکنــون ممفیس دیپــای، الکس 
کویادو و فرنکی دی یو نگ، 3 بازیکنی 
هستند که بارسلونا بیشترین تالش را 
برای فروش آنها دارد تا از این طریق 

بخشــی از هزینه های خرید بازیکنان 
جدیدش را جبــران و پــول الزم برای 

خریدهای بعدی را فراهم کند.

    بریتویت دانمارکی پاســخی قاطع به 
باشــگاه داده؛ او نمی خواهد جدا شود 
یا حقوق 2 سال آینده اش را ببخشد. 
بریتویت مشــکلی با بازی نکردن و 
حتی روی ســکو نشســتن ندارد و 
می خواهد تا سنت آخر قراردادش که 
2 فصل دیگر از آن باقی است را بگیرد.

    مذاکرات پیشرفته بین بارسلونا 
و بورنموث بر ســر انتقال نتــو ادامه 
دارد و بارســایی ها خوش  بین اند که این 
دروازه بان برزیلی به تیم انگلیســی بپیوندد 
و جای بیشتری خالی شــود. خیرونا هم مقصد 

احتمالی نتو خواهد بود.
    در خط دفاعی ترافیک شــدیدی وجود دارد. ســرجینیو دست 
آمریکایی یکی از بازیکنانی است که مدت هاست به پیشنهادهایش 
پاسخ منفی می دهد اما این بار پای منچســتریونایتد در میان است. 
تن هاخ که عالقه ای به ون بیساکا و دالو ندارد، می خواهد یک مدافع 
راســت مطمئن تر برای تیمش بخرد. او حاضر است 20میلیون یورو 

برای ِدست بپردازد.
    عبدالصمد ازلزولی هم بــه خیرونا نزدیک اســت. او هم یکی از 
محصوالت آکادمی بود که سروصدای زیادی روی نامش برپا شد اما 

به جایی نرسید.
    اومتیتی هم بد معضلی اســت. مدافع فرانســوی و قهرمان جام 
جهانی2018، 4 فصل است که تقریبا هیچ آورده ای برای بارسا نداشته 
اما راضی به جدایی نمی شود. با دســتمزدی که می گیرد، باشگاهی 
حاضر به جذبش نیست. او زیاد هم مصدوم می شود. حاال شنیده شده 

که ممکن است المپیاکوس یونان لطف کند و او را بگیرد.
    چلسی به بارســلونا اعالم کرد که برای سزار 
آســپلیکوئتا و مارکوس آلونسو 25 میلیون 
یورو می خواهد، اما بارسلونا امیدوار است 
آنها را با مبلغی کمتر از 20 میلیون یورو 
به خدمت بگیرد. با ورود این دو مدافع 
هم تعداد اســپانیایی های تیم باال 

می رود و هم تعداد بازیکنان مازاد.
    فرنکــی دی یونــگ کــه پس از 
جدایی مســی بیشــترین دستمزد 
را در تیم می گیرد، حاضر نشــده به 
منچستر یونایتد برود تا زیرنظر سرمربی 
ســابقش در آژاکس کار کند. اما احتمال 
انتقال او به چلسی وجود دارد. توخل می خواهد 
در فاصله یک فصل مانده به پایــان قرارداد کانته و 
جورجینیو یک هافبک به عنــوان رهبر تیمش جذب کند. 
بارسا 80میلیون یورو می خواهد و انگار چلسی با این رقم مشکلی ندارد. 
دی یونگ بیش از منچستریونایتد برای پیوستن به چلسی مشتاق است. 
معلوم نیست چه مشکلی بین او و تن هاخ در گذشته وجود داشته که 

او حاضر نشده با وجود آن همه اصرار منچستری  ها به این تیم برود.
    با رفتن فرنکی مشکل بازیکنان اضافی لیست حل نمی شود چون 
الپورتا بالفاصله پس از فروش او سراغ خرید برناردو سیلوا خواهد رفت 
تا همین 80میلیون یورو را برای این هافبک پرتغالی به منچسترسیتی 

بدهد.
    ریکی پوچ که در دوره ای کوتاه با اینیستا و ژاوی مقایسه می شد، در 
بیست ودومین بهار عمرش دچار خزان شده. پوچ خیلی زود به پوچی 
مطلق رسیده و از بازی در اروپا هم ناامید شده. این بازیکن جوان راهی 
MLS می شود تا در تیم لس آنجلس گلکسی بازی کند. پولی از محل 
این ترانسفر نصیب بارسلونا نمی شود اما از فروش او در آینده درصدی 

به بارسا تعلق خواهد گرفت.
    اسکار مینگســا هم یکی دیگر از محصوالت 
الماسیا بود که خیلی روی او تبلیغ شد. این 
مدافع میانی که توانایی بازی در ســمت 
راست خط دفاعی را هم دارد، با مبلغ 
5میلیون یورو و با قراردادی 4ســاله 
به ســلتاویگو می رود و 50 درصد از 
رقم انتقال بعدی بازیکن برای بارسا 
محفوظ اســت. او نوامبر 2020 به 
ترکیب تیم نخســت بارسا راه یافت 
و توانســت در ۶۶ بازی بــا پیراهن 
آبی اناری ها، 2 بار گل بزند ازجمله گلی 

که در ال کالسیکو به ثمر رساند.

الپورتا، 
آنیلی و فلورنتینو پرس )مدیران 

3 باشگاه مؤسس سوپرلیگ یعنی بارسا، 
یووه و رئال( در حاشیه تور پیش  فصل با هم جلسه 

گذاشتند و تصمیم گرفتند پروژه سوپرلیگ را از مجاری 
حقوقی و قانونی در اتحادیه اروپــا پیگیری و علیه یوفا 
اقامه دعوی کنند. آنها نگران لیگ برتر انگلیس بودند زیرا 
درآمد زیادی از پخش تلویزیونی به جیب آنها می رود. 

حاال این 3 باشگاه خواهان یک پیروزی تاریخی بر 
اتحادیه اروپــا در دادگاه عدالت اروپا برای 

پروژه ســوپر لیگ هســتند.

ی  کال و
بارســلونا و ممفیس دیپای در 

حال مذاکره برای دســتیابی به توافق در 
مورد انتقــال او به صورت رایگان هســتند. هیچ 

راهی برای کسب 20 میلیون یورو وجود ندارد. دیپای 
تنها درصورتی می پذیرد تا از بارسا جدا شود که گزینه 
مناســبی برای آینده خود پیدا کند. این مهاجم هلندی 
تنها باشگاه های برتر را درنظر خواهد گرفت. از یوونتوس 

به عنوان یکی از مشــتریان جدی او یاد می شود. 
لواندوفســکی با جدایی دیپای شــماره 9 

را دریافــت خواهــد کــرد.

ی  ا بــر
نخســتین بار تمــام بازیکنان 

بارسا شــامل تازه واردها و بازیکنانی که 
از اردوی آمریکا خط خوردنــد، در تمرین حضور 

یافتند. لواندوفســکی، کونده، رافینیا، فرانک کسیه 
و کریستنسن در کنار ســایر بازیکنان ازجمله دمبله و 
سرخی روبرتو که قراردادشان را تمدید کرده اند و بازیکنان 
مازاد شــامل اومتیتی، ریکی پــوچ، مارتین بریتویت 

و نتو به همــراه بازیکنان قرضی کــه به نوکمپ 
برگشــته اند یعنی اینیاکی پنیــا، میرالم 

پیانیــچ و الکس کویــادو و...

حقوق های نجومی
فهرست دستمزد بازیکنان باشگاه 

بارسلونا لورفت
تا سال های سال باشگاه بارســلونا و مدیران آینده اش باید 
خســارت ندانم کاری های بارتومئو را بپردازند. او از کیســه 
خلیفه حاتم بخشــی کرده و به همــه بازیکنان حقوق های 
نجومی داده است. او فقط در یک فقره به خاطر پاداش وفاداری 
مبلغ 70میلیون یورو در یک فصل به لیونل مسی داد. همان 
خاصه خرجی ها بارسا را به این روز انداخته. الپورتا هم برای 
جبران هزینه ها و جلوگیری از ورشکستگی باشگاه اقدام به 
فروش منابع مالی آینده اعم از حق پخش تلویزیون و... کرده، 
به این امید که روزی سوپرلیگ را با پرس و آنیلی راه بیندازند 
و پول پارو کنند. آنگاه کسی به طرز عجیب درآمدزایی کنونی 
باشــگاه اعتنایی نخواهد کرد. آن وقت کسی یادش نمی آید 
الپورتا 40میلیون یورو به بایرن داد تا یک مهاجم 34ســاله 
یعنی لواندوفسکی را بخرد و 10میلیون یوروی دیگر به عنوان 
افزونه های قرارداد به بایرن بپردازد و 10 میلیون یورو هم به 

زهاوی، مدیر برنامه های این مهاجم لهستانی بدهد.
    فهرست حقوق بازیکنان فعلی تیم لورفته. عده ای آن را کار 
دشمنان و عده ای دیگر حق مدیران باشگاه می دانند. در هر 
دو حالت فشار به بازیکنان وارد خواهد شد تا دستمزدشان را 
داوطلبانه کاهش دهند. شما به حقوق فرنکی دی یونگ نگاه 
کنید. آیا این بازیکن پایین تر از سطح متوسط باید به اندازه 
کریستیانو رونالدو که در کنار مســی، مارادونا، پله و زیدان 
یکی از 5بازیکن برتر تاریخ فوتبال اســت، دستمزد بگیرد؟ 
الپورتا به طور رسمی اعالم کرده که اگر فرنکی بخواهد بماند 
باید 40درصد از حقوقش را به باشگاه تخفیف بدهد؛ یعنی 

سالی حدود 18میلیون دریافت کند.
    اما باالترین حقوق متعلق به دی یونگ است که هفته ای 
5۶0هزار و ســالی 29.2میلیون یورو دریافــت می کند. او 
می تواند 4سال دیگر بماند و به پیشنهادها پاسخ رد بدهد و 
همین حقوق را بگیرد. فرنکی هم اکنون حدود 20میلیون از 

بارسا به خاطر حقوق عقب افتاده اش طلب دارد.
    نفر دوم این لیست بازیکنی تقریبا تمام شده و در آستانه 
34سالگی است به نام سرخیو بوسکتس که سالی 22میلیون 
و هفته ای 423هزار یورو برایش حقوق تعریف شــده است. 
هواداران او، پیکه، آلبا و روبرتو را به گاوهای مقدس تشــبیه 
می کنند که هیچ مدیری جرأت اعتــراض به آنها و کاهش 

حقوق شان ندارد.
    جوردی آلبا با حقوق هفتگی 400هزار یورو و ســاالنه 
20میلیون ســومین بازیکن گران قیمت و لوکس بارسلونا 
محسوب می شود. یک موضوع را درنظر بگیرید. گرت بیل با 
آن همه گرت بیل بودنش سالی 17میلیون یورو خرج روی 
دست باشگاه رئال مادرید می گذاشــت و همه شهر مادرید 
غیر از قســمت اتلتیکوخیز آن و همینطــور کل هواداران 
کهکشانی ها در سراسر دنیا به این موضوع اعتراض داشتند. 
آلبا 3 میلیون از بیل بیشــتر درآمد دارد. حاال فهمیدید چرا 

بارسلونا به این روز افتاده؟
    بازیکنی به نام الکس کوایادو سالی 1.45میلیون یورو از 

بارسا حقوق می  گیرد. اسمش را شنیده بودید؟
    حقوق میرالیم پیانیچ نزدیک 1۶میلیون یورو در هر فصل 
است. او فصل گذشته برای آنکه باشــگاه فنرباغچه از عهده 
حقوقش برآید ۶0درصد در دســتمزدش تخفیف داده بود 
که البته همان پول را هم نصفش را بارســلونا به این بازیکن 
می پرداخت. حاال گفته می شود دیگر تخفیفی در کار نیست و 
پیانیچ احتماال در تیم خواهد ماند. تالش برای گرفتن تخفیف 

دوباره از او ادامه دارد.
    برخی بازیکنان درجه چندم و ذخیره تیم به اندازه کریم 
بنزما، مودریــچ و کروس حقوق دریافــت می کنند. به طور 
مثال، به دســتمزد حدود ۶میلیون یورویی نتو توجه کنید. 
این دروازه بان برزیلی سالی یکی دو بار بیشتر فرصت بازی 

پیدا نمی کند.
    کوتینیو تا پیش از پیوستن به استون ویال سالی 22میلیون 
یورو دستمزد می گرفت. دمبله سالی 17میلیون یورو دریافت 
می کرد که در قرارداد جدید حقوقش به 13میلیون کاهش 
یافته است. اومتیتی هم 15میلیون یورو حقوق داشت که در 
کرونا تخفیف داد و راضی به حقوق ۶.25میلیون یورویی در 

فصل شد.

دستمزد بازیکنان تازه وارد )ساالنه(
    لواندوفسکی............................... 18.75میلیون یورو
    فرانک کسیه.........................................5میلیون یورو
    رافینیا..............................................12.5میلیون یورو
    اوبامیانگ............................................ 11میلیون یورو
....................................... 10میلیون یورو     کریستنسن
    ژول کنده..........................................  9.5میلیون یورو
    فران تورس..................................... ۶.25میلیون یورو

برخی بازیکنان بارسلونا 
هم به تازگی قراردادشان را 

تمدید کرده اند و تغییراتی در 
دستمزدشان به جود آمده 

است؛ آنسو فاتی )14میلیون 
یورو(، دمبله )13.75میلیون(، 

پدری )9.4میلیون(، آرائوخو 
)7میلیون(، سرخی روبرتو 

)3.6میلیون( و... گاوی 
همچنان قراردادش را تمدید 
نکرده و تنها 210هزار یورو در 

سال حقوق می گیرد. دستمزد 
ریکی پوچ 4میلیون بود!

موضوع آخر هم این است که 
دستمزدهای لورفته به صورت 
ناخالص و بدون کسر مالیات 
تعیین شده است. البته این را 
هم می دانید که همه جای دنیا 
بازیکنان و مربیان فوتبال موظف 
و ملزم به پرداخت مالیات از 
دستمزد خودشان هستند که 
این مالیات در برخی کشورها 
تا 50درصد درآمدها را هم 
در بر می گیرد، هرچند که در ایران 
ماجرا شکل دیگری دارد؛ همین 
دیروز اعالم شد فدراسیون فوتبال 
باید 32میلیارد تومان به عنوان 
مالیات ویلموتس به اداره امور 
دارایی بپردازد و 2 میلیارد تومان 
دیگر برای مالیات عقب افتاده 
کی روش. برانکو هم به باشگاه 
پرسپولیس اعتراض دارد که چرا 
مالیات حقوقش را نپرداخته. 
فوتبال ایران بهشت بازیکنان و 
مربیان داخلی و خارجی است؛ 
نسبت به خیلی جاهای دیگر 
پول بیشتری می گیرند و مالیات 
ناچیزشان را هم به عهده باشگاه 
ایرانی می گذارند.
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منهای فوتبال

 چراغ سبز مهماندوست
 به ساعی

رضا مهماندوست بعد از مربیگری در تیم های ملی 
 تکواندوي تایوان و آذربایجان در آستانه بازگشت

 به تیم ملی ایران است
 نتایج ضعیــف و دور از انتظــار تکواندوکاران مرد و اســتعفای

 رضا مهماندوست از ســرمربیگری تیم ملی جمهوری آذربایجان 
باعث شد خیلی ها کار بیژن مقانلو را به عنوان سرمربی تیم ملی ایران 

تمام شده بدانند.

   مانعی که برداشته شد
سال1379 سیدمحمد پوالدگر به ریاست فدراسیون تکواندو رسید و این 
ریاست تا دی ماه1400 ادامه داشت. 21سال ریاست که درنهایت هادی 
ساعی پرافتخارترین مدال آور ایران در بازی های المپیک به آن پایان داد. 
پوالدگر بعد از شکست در انتخابات فدراسیون تکواندو به عنوان معاون 
قهرمانی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد؛ یک انتخاب پرحرف وحدیث 
که معارفه ای جنجالی هم داشت. اما هادی ساعی که در 15دی ماه به عنوان 
برنده مجمع انتخاباتی تکواندو معرفی شــده بود تا 27بهمن ماه درگیر 
گرفتن حکم ریاستش از وزارت ورزش بود! ساعی به محض دریافت حکم 
ریاست سعی کرد اوضاع آشفته تکواندو را سروسامان دهد. او کمیته فنی 
را تشکیل داد و پس از مدتی بیژن مقانلو را به عنوان سرمربی مردان معرفی 
کرد. مقانلو که پیش تر هم سرمربیگری تیم ملی را در المپیک ریو برعهده 
داشت پس از چند ماه تمرین با شاگردانش در تیرماه1401 راهی مسابقات 
قهرمانی آسیا در کره جنوبی شد. عدم نتیجه گیری و کسب عنوان پنجمی 

در قاره کهن سبب شد تا انتقادات از مقانلو به اوج برسد.

   استعفای مهماندوست
اما از سوی دیگر رضا مهماندوست مربی نام آشنای ایرانی که به افتخارات 
متعددی با تیم ایران رســیده و بعد از اختالف بــا پوالدگر رئیس وقت 
فدراسیون برای ادامه کار مربیگری اش به کشور تایوان و سپس جمهوری 
آذربایجان رفته بود یکباره خبر اســتعفایش از سرمربیگری جمهوری 
آذربایجان شائبه حضور او در تیم ملی ایران را پیش آورد. عدم نتیجه گیری 
تیم ایران در آسیا و نبود محمد پوالدگر در راس فدراسیون سبب شد تا 
بسیاری مهماندوست را جایگزین مقانلو بدانند. مهماندوست هم بارها 
اعالم کرده برای کمک به تیم ملی آماده است، البته اگر شرایط مهیا باشد. 
حاال با مصاحبه اخیر این مربی مشــخصا او چراغ سبز را به ساعی نشان 
داده و فقط منتظر نظر آنهاست. رضا مهماندوست درباره شرایط تیم ملی 
تکواندو گفته: »درست است که نتیجه ما در قهرمانی آسیا اصال خوب نبود 
اما تیم های دیگر هم بیکار ننشسته اند و مدام کار می کنند. مدال گرفتن و 
کسب موفقیت در گرو بودن ساعی، مهماندوست یا مقانلو نیست، بلکه باید 
امکانات مهیا باشد و تیم ملی هر ماه حداقل در یک رویداد بین المللی حاضر 
شود تا جایگاه بچه ها در رنکینگ باال بیاید و آبدیده شوند و با قوانین جدید 
هم آشنا شوند.« مهماندوست در جای دیگری از صحبت هایش در پاسخ 
به این سؤال که آیا آرزوی سرمربیگری تیم ملی را دارد یا خیر، هم گفته: 
»اگر نداشته باشم که ایرانی نیستم اما شرایط باید مهیا باشد. نمی خواهم 
خاطرات خوبی را که ساخته ام خراب کنم.« با توجه به شرایط موجود به نظر 
رضا مهماندوست را باید جایگزین مقانلو دانست؛ اتفاقی که امکان دارد به 
بعد از بازی های کشورهای اسالمی یا مسابقات جهانی موکول شده باشد.
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افقی:
1- مجموعه دستگاه گوارش- 

تباه شده- درخشان
2- سونات شنیدنی از بتهوون- 

خداشناس
3- از انجیل هــای معتبر- از 
کبد ترشح می شــود- بدون 

استحکام
4- هر بخش یــک مجموعه- 

بهار عرب- سرزنش
5- یادداشــت- آخرین حرف 
الفبای یونانــی- چاق و فربه- 

بانگ چوپان
6- حرف دهن کجی- ســگ 

فضانورد شوروی- تندرست
7- هر داروی نرم کننده مزاج- 

توبه کننده- نوعی چرم نرم
8- کـــودک- از دوره هــای 
زمـین شـــناسی- هـــنگام 

تنگدستی در... کوش و مستی
9- نام خداوند در دین یهود- 

زندگی- بیشتر
10- خاکســتری روشــن- 

هواپیما- نام آذری
11- اشــاره بــه دور- بصیر- 

پایتخت انگلستان- جدید
12- فنــا- درختــی با چوب 

بسیار سخت- بیدار
13- میدانی در تهران- سخت 

و شدید- بهشت ارم را بنا نهاد
14- رشــته باریــک و دراز- 

نظامــی اقتصــادی بــر پایه 
مالکیت خصوصی

15- مـــعادل فارسی صیاد- 
گرامی- دیوار بلند
  

عمودی:
1- از انواع خرماهای ایران- 
طایفــه ای از ایــل لــک در 

لرستان
2- حــــیرت- غذایــی از 
بادمجان- استانی در شمال 

عراق
3- جوانه دانه غالت- مقتل 
ابن طاووس- سیستم نمایش 

تصویر رنگی در تلویزیون
4- همسایه کنیا و اتیوپی- 
شکوه و جالل- افزونی برنج 

پس از پخته شدن
5- تنگــی و باریکی- محل 
آمــوزش اســب ســواری- 

فرومایه
6- دربــه دری- ســنگین- 

دست نخورده
7- پــول ژاپــن- موجــب 

بیماری- نوعی خاک
8- گناهکار- قســمت های 

میانی هر چیز- پایین شلوار
9- از باب های ثالثی مزید- 

گاز جوشکاری- عدد اول
10- تــیــــره- رابــطــه 
خویشاوندی آباء و اجدادی- 

از زیورآالت زنانه و مردانه
11- تخــم ماهــی- چاقــوی 

آشپزخانه- تله
12- صدای گوســفند- آلبومی با 

آواز ساالر عقیلی- سالخورده
13- سازمان فضانوردی آمریکا- 

عید بیست وهفتم رجب- ویرایش
14- یکپارچــه و کامل- آشــیانه 

جغد- کله
15- داســتانی از استیون کینگ، 

15نویسنده آمریکایی- چشم انداز

تخستماهشدزمان
راومهانكتلغلر
هنودوگراظتنارد
ماهياافلاسيه

هبدبدمهتمهفا
شزاتاسانهدننك
تركايربيبيجا
گگسينتراوهقر

يپاكچيبوطايس
رتركسيناهنوما
يسنكوبتبارهز

شپتسونوديهان
ناشوكليعامساجو

وكنانسنايرافص
اسيكنفدارمنيل
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سخت

127549836
498263751
563187249
351426978
246798513
879351624
785934162
614872395
932615487

متوسط

4   6   5 2  
1  3      9
 2   4  7   
     8  9 2
         
3 6  2      
  7  8   3  
5      9  1
 4 9   1   6865431927

937825614
142697358
498573162
253164879
671982543
589246731
714358296
326719485

ساده

متوسط

498617523
173825649
625349718
754168392
982753164
361294857
217986435
536472981
849531276

سخت

 2        
4  8   3    
   1  7   9
3 5  4      
  6    5   
     1  2 4
7   9  4    
   8   3  5
       8  

ساده

 6  4 3 1    
9  7  2  6 1  
  2   7  5 8
4 9 8 5     2
 5  1  4  7  
6     2 5 4 3
5 8     7   
 1 4  5  2  6
   7 1 9    

لیلی خرسند|  رکســانا رزاقیان روزهای گذشته در آلمان و 
مسابقات قهرمانی جهان اساللوم پارو زد. او در راند دوم این 
مسابقات که عملکرد بهتری داشت، در رده36 قرار گرفت. 
از نظر آنها که در ورزش ایران عادت دارند فقط ســکوها را 
ببینند، رزاقیان کار مهمی نکرده اما برای او و دوستانش که 
در این رشته فعال هستند، مسابقات آلمان بهترین نتیجه 
را داشته است. رزاقیان از اینکه توانسته 20پله صعود داشته 
باشد، خوشحال است. این مسابقه جذابیت دیگری هم داشت؛ 
کتایون اشرف که چندی پیش به خاطر توسعه ورزش قایقرانی 
بین زنان ایران، از کمیته بین المللی المپیک جایزه ترویج بازی 

جوانمردانه را گرفته بود، داور این مسابقه بود.

    در آلمان بودید و در مســابقات قهرمانی جهان 
شرکت کردید. چطور بود؟ از عملکردتان راضی هستید؟

هر سال در اساللوم یک دوره مســابقات قهرمانی جهان داریم و 
5کاپ جهانی. این مسابقه قهرمانی جهان بود. نتیجه ای که امسال 
گرفتم نسبت به ســال قبل، خیلی بهتر بود. 20پله ترقی داشتم 
و یکی از بهترین نتایج من بود. مسابقه در 2راند برگزار می شود، 
پیست مسابقه پیست سختی بود و در راند اول پنالتی زیاد داشتم با 

این حال در راند دوم خیلی بهتر بودم و زمانم بهتر شد.

     قایقرانی هم پنالتی دارد؟
ما در مســیر 18دروازه ســبز داریم که موافق جریان آب هستند و 
6دروازه قرمز که خالف جریان آب قرار دارند. همه این دروازه ها را باید 
بگیریم. اگر به دروازه برخورد کنیم 2ثانیه به زمانمان اضافه می شود و 
اگر نتوانیم دروازه ای را بگیریم، 50ثانیه. این اتفاقات می تواند زمانت 
را خیلی باال ببرد. در راند اول به دروازه های زیادی خوردم ولی در راند 
دوم بهتر رفتم و زمانم کم شد. این اتفاقات هم طبیعی است، ما در 
مسیر پیشرفت هستیم و طول می کشد تا اشتباهاتمان کم شود. باید 

بیشتر تمرین کنیم.

   مادرتان خانم کتایون اشرف هم که داور مسابقه 
بودند.

بله درست است ولی نخستین باری نبود که مادرم داور بود. در کاپ 
جهانی هم این تجربه را داشتم.

    بودنش کمک می کند یا استرس می دهد؟
یک مقدار فشار مسابقه را باال می برد. قبال که مادرم داور بود خیلی 
اســترس می گرفتم ولی االن دیگر به این موضوع فکر نمی کنم و 

راحت مسابقه می دهم.
    ولی خیلی جالب است که مادرت داور مسابقه باشد. 

رقبایت می دانند که خانم اشرف مادر شماست؟
تقریبا همه می شناسند. در اساللوم بیشتر ورزشکاران پدر یا مادرشان 
در یک مقطعی مربی شــان بوده اند یا اینکه داور مســابقه بوده اند. 
بعضی ها هنوز پدر یا مادرشان مربی شان هستند. این رشته به طرز 

عجیبی ارثی است.

    چرا؟ شرایطش خاص است یا باید ژن خاص داشته 
باشی؟

بیشتر به خاطر این است که اساللوم با طبیعت ارتباط دارد. باید در 
رودخانه هایی که خارج از شهر هستند تمرین کنی. پدران و مادرانی 
که این ورزش را انجام می دهند، آخر هفته ها خانواده شــان را هم با 
خودشان همراه می کنند. بچه  ای که با مادرش سر تمرین می رود، 

ناخودآگاه به این رشته عالقه مند می شود.

    و شما هم به خاطر مادر اساللوم را انتخاب کردید؟
آب های آرام کار می  کردم ولی بعد از اینکه برای نخستین بار همراه 
مادرم در رودخانه در قایق نشســتم، دیگر نمی شد رودخانه را با 
دریاچه مقایسه کرد. طبیعت من را به خودش جذب کرد و به همین 

واسطه محیط زیست خواندم و فوق لیسانس این رشته را دارم.

    به نظر که ورزش خیلی سختی می آید.
خیلی سخت است. در آب خروشان هستی و هر اتفاقی ممکن 

است برایت بیفتد.

   تا حاال اتفاق خاصی برای شما افتاده؟
اتفاق حاد نه. یک بار دندانم شکست و یک بار هم سرم به سنگ خورد.

   در شروع صحبت از پیشرفت گفتید و اینکه بهترین 
نتیجه را امسال گرفتید. شما در راند دوم که عملکرد بهتری 
داشتید نفر سي و ششم بودید. به هر کسی بگویی قایقران ایران 
در مسابقات قهرمانی جهان سي و ششم شده، می گوید کار مهمی 
نکرده. اذیت نمی شوید از اینکه این نگاه نتیجه گراست و کاری که 

کردید خیلی به چشم نمی آید؟
من که اذیت نمی شــوم، چون می دانم چقدر زحمت کشــیده ام و 
می دانم که چه کار کرده ام. ما ســال2015 نفر آخر جدول جهانی 
بودیم، در یک راند حتی نمی توانستیم یک دروازه را هم بگیریم. این 
رشته در کشور ما نوپاست و به هر کسی که بگوید مقام سي وششم 
چیزی نیست، حق می دهم. ولی آنهایی که در این رشته هستند و با 
سختی هایش آشنایی دارند، می دانند چقدر مهم است که بتوانی 
تایم ات را بهتر کنی، دروازه ها را بگیری و رده جهانی ات را باالتر ببری.

   سال قبل که تایلند برای مسابقات انتخابی بازی های 
المپیک توکیو به شما ویزا نداد، گفته می شد که می توانستید 

سهمیه بگیرید. واقعا توانایی این کار را داشتید؟
قبل از انتخابی در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده بودم. در 
اسپانیا به تایم خوبی رسیده بودم و براساس آن انتظار می رفت که 

سهمیه را بگیرم. حاال به هر دالیلی نشد.

    نشد و روحیه شما را به هم ریخت.
روحیه  ام که خیلی به هم ریخت. بعد از آن اتفاق خیلی طول کشید که 
دوباره بتوانم به تمرینات برگردم و مسابقه بدهم. مسابقات قهرمانی 
جهان در آلمان نخستین مسابقه بزرگ بعد از آن اتفاق بود. می توانم 
بگویم در حدی که باید آماده می بودم، نبودم. از نظر روحی واقعا تأثیر 

بدی داشت ولی باز هم خوب است که توانستم مسابقه بدهم.

    قبل از المپیک به فرانسه رفته بودید تا آنجا تمرین 
کنید. چه شد که ماندگار شدید؟

فرانسه جایی بود که همیشه دوست داشتم آنجا تمرین کنم و زبانش 
را یاد بگیرم و آنجا تحصیل کنم. خوشبختانه این اتفاق افتاد و برای 
تحصیل به فرانسه و شهر تولوزین رفتم. علوم ورزشی می خوانم ولی 

هم برای باشگاه شهر پارو می زنم و هم برای تیم دانشگاه.

    به همه  چیز با هم رسیدید.
می رســی و بعد می بینی این چیزها کافی نیست و باید یک مقدار 

دیگر جلوتر بروی.

    تا کجا باید بروید؟
نمی دانم. فعال به نیمه نهایی مسابقات قهرمانی جهان و کاپ جهانی 

فکر می کنم. بعدش به سهمیه بازی های المپیک.

ذهن قوی تر 
ما 2مدل پیســت داریم؛ طبیعــی و مصنوعی. 

پیست های ما طبیعی است چون پیست مصنوعی هم 

هزینه باالیی می خواهد و هم آب زیاد که کشور ما کم آب است. 

کار در پیست طبیعی سخت تر است چون شرایط طبیعی است، 

عمق آب فصل به فصل فرق می کند، سنگ ها جابه جا می شوند و... 

ولی در همین شهری که در فرانســه تمرین می کنم، پیست طبیعی 

اســت. ما در ایران با اینکه پیســت های کمی داریم ولی استقبال از 

اساللوم خیلی خوب است به خصوص زنان. نمی دانم چرا زنان ما در 

این رشته قوی تر هستند. البته من از این بابت خیلی خوشحالم. 

اساللوم قدرت و جسارت باالیی می خواهد و به نظر می رسد 

برای زنان سخت باشد. ولی بعضی از چیزها به ذهن 

برمی گردد. شاید ما زنان ذهن قوی تری 
داریم.

المپیک پاریس
امیدوارم  به المپیک پاریس برسم  

ولی مسابقات انتخابی در انگلیس است و 
شرایط برای رفتن به این کشور و تمرین در آنجا 
سخت است. هزینه ها به پوند است. من تا به حال 

در انگلیس پارو نزده ام و باید قبل از انتخابی بتوانم 
آنجا تمرین کنم. نگران ویزا هم هســتم. چند وقت 
پیش به بازیکن تنیس ما ویزا ندادند. ممکن است 

به من هم ویزا ندهند. رشته ما سخت است 
و مســائل جانبی سخت ترش هم 

می کند.

وقتی مادر  م  داور است
 استرس می گیر م 

 رکسانا رزاقیان در رقابت های اساللوم قهرماني جهان رتبه اش را 20پله ارتقا داد
 او در گفت وگو با همشهری از مشکالتش در راه رسیدن به المپیک پاریس می گوید
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حمایت واقعی 
از مردم در گرو 

پشتیبانی از دارویار
اجرای طرح موســوم به دارویــار، درواقع اجرای 
مطالبه بخشــی از صنعت داروسازی کشور برای 
بقا در شــرایط متالطم اقتصادی فعلی است که 
پیش از این هم مطرح بوده است. در طرح دارویار 
همزمان با افزایش قیمت 930قلم داروی بیمه ای 
و 300قلم داروی غیر بیمه ای که از 4تا 280درصد 
افزایش داشتند و البته میانگین وزنی این افزایش 
حدود 34درصد و کمتر از تورم رسمی کشور بود، 
همه این اقالم مورد اصالح پوشــش بیمه ای قرار 
گرفته است. افزایش قیمت هم با سازوکارهایی از 
سوی سازمان مدیریت برنامه ریزی و با ابزار بیمه 
پرداخت می شود؛ به نحوی که میزان پرداخت بیمار 
نسبت به قبل تغییر نکرده است. همچنین برای 
رضایت بیشتر بیماران داروهای بدون نسخه هم 
تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. این درحالی است 
که با اجرای طرح در هفته های گذشته موجی از 
مخالفت ها و نگرانی های برخی نهادهای حکومتی 
و صنفی هم مطرح شد: »برخی نمایندگان مجلس 
اجرای طرح را ناگهانی و بدون مشــورت و اطالع 
قبلی با آنها دانسته و معتقد بودند که جامعه این 
شــوک را قبول نمی کند یا منابع مســتمر برای 
بازپرداخت وجود ندارد. سازمان بازرسی کل کشور 
نگران اجرای ناصحیح طرح از سوی برخی نهادهای 
ذی مدخل و تحمیل هزینه به مردم است و به دقت 
بر این طرح نظارت می کند. انجمن داروسازان هم 
با توجه به مطالبات قبلی خود از بیمه ها و سوابق 
بدعهدی های گذشته، اعالم کرد این طرح فشار 
مالی زیادی را به داروخانه ها تحمیل می کند. برخی 
شرکت های دارویی و مواداولیه هم به دلیل افزایش 
نیاز به نقدینگی برای تامین مواداولیه یا واسطه با 
ارز مبادله ای با این طرح مخالف هســتند. برخی 
گروه های داخلی و خارجی منتقد دولت یا سازمان 
غذا و دارو هم بــا بزرگ نمایی قســمت افزایش 
و نادیده گرفتــن اصالح قیمت بیمه ای شــروع 
به مخالفت با طرح کردند.« هــر چند که برخی 
انتقادات مطرح شده صحیح بوده و ایرادهای زیادی 
به نحوه اجرای طراح و مجری این طرح وارد است، 
اما باید به 4نکته در این باره توجه داشــت: »ابتدا 
اینکه دولت چاره ای به جــز واقعی کردن قیمت 
دارو نداشت؛ در غیر این  صورت حداقل یک سوم 
داروهای کشور به علت نبود امکان تامین مواداولیه 
دچار کمبود می شد و کشور را با بحران نبود دارو و 
تهدید نظام سالمت مواجه می کرد. تسویه حساب 
داروخانه های سرپایی در روزهای اول طرح نشانگر 
همسویی بیمه ها با این طرح است. همچنین برای 
اجرای طرح و پرداخت هزینه های دارویی بیماران 
از مســیر بیمه، بیماران و نظام درمــان با اجرای 
نسخه الکترونیک کمتر دچار مشکل خواهند بود 
و چهارمین مسئله اینکه در کشور ایران با درآمد 
سرانه کمتر از 2هزار دالر فعلی و شرایط تحریمی 
موجود، امکان هزینه کرد نظام ســالمت به اندازه 
دلخواه مردم وجود ندارد، پس در چنین شرایطی، 

ایده آل گرایی جایز نیست.«
 به همین دالیل به نظر می رســد تنها راه حمایت 
از مردم و بیماران در تامین به موقع داروهای آنها 
حمایت از این طرح و تامین منابع مالی مســتمر 
برای آن اســت. البته با وجود ناگزیر بودن کلیت 
اجرای طرح و همچنین همراهی چندجانبه بیمه ها 
و سازمان مدیریت کشور، اگر چند نکته مورد توجه 
دست اندرکاران طراحی، محاسبات و اجرای دارویار 
قرار می گرفت، همراهی بهتری از ســوی مردم و 
ســایر نهادها به وجود می آمد که ازجمله آنها باید 
به شفاف بودن با مردم اشاره کرد. اگر طرح مذکور 
دارای یک پیوســت منطقی و حرفه ای رسانه ای 
بود که در آن ابعاد طــرح، دالیل اجرا، روش های 
محاســبه، محدودیت ها و ســایر ویژگی های آن 
به صورت واقعی ذکر می شد، همراهی با آن افزایش 
می یافت. مشــورت با خبرگان هم از نکات مهم 
اجرای طرح است. در این باره به نظر می رسد گروه 
کارشناسی و طراحی سیاســت های سازمان غذا 
و دارو اصــرار بر ایجاد دیوار آهنیــن اطراف خود 
داشته و اگرچه بعد از اجرای طرح ها و آیین نامه ها 
در برخی محافل ظاهر شــده و سعی بر توجیه یا 
مددجویی دارند، ولی به هیچ نحو قبــل از اجرا با 
خبرگان فنی یا افراد با تجربه قبلی مشورت نکرده 
و اصرار بر آزمون و خطای مکرر دارند. ســومین 
مسئله هم ساز و کار قیمت گذاری جدید است. در 
محاسبات قیمت، فلسفه برخی تغییرات مشخص 
نیست و تغییر قیمت های متفاوت داروهای مشابه 
در شرکت های مختلف یا دوزهای مختلف یک دارو 
با توجه به تبعات اقتصادی و مالی برای شرکت ها، 
ایجاد شــبهات و ســؤاالتی می کند که بی پاسخ 
مانده است. در مورد داروهای بیولوژیک و جدید 
هم که قبال به صورت مقایســه با رقبای خارجی 
قیمت گذاری می شدند، روش تغییر قیمت بیان 
نشــده اســت. قیمت داروهای وارداتی با فرض 
تخصیــص ارز ترجیحی در ایــن مرحله تغییری 
نداشته است  و با این شــرایط اوال داروهای تولید 
داخل به علت استفاده از ارز نرخ آزاد و قیمت جدید، 
گران تر از رقبــای وارداتی خود بــا ارز ترجیحی 
خواهند بود و ثانیا منابع اختصاص یافته در قانون 
بودجه برای پوشش تبدیل نرخ ارز در این مرحله 
با اقدامات هیجانی به اتمام رسیده و برای استمرار 
طرح کفایت نمی کند. اما تأکید اصلی آن اســت 
که بدون اجرای این طرح هــم راهی برای تداوم 
فعالیت صنعت داروســازی کشور باقی نمی ماند، 
اما شور و مشورت با ســایرین و استفاده از دانش، 
تجارب بین المللی و آموخته های گذشــته شرط 
عقل و شرع است و منافاتی با تفاوت ایدئولوژی ها 

و سیاست های افراد در دولت های مختلف ندارد.
*رئیــس هیأت مدیــره انجمــن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران

یادداشت
اکبرعبداللهیاصل*

بار دیگر عدالت آموزشی

82درصد از رتبه های زیر 3000کنکور امسال، 
جزو 2دهک درآمدی باالی کشــور هستند. از 
طرفی رتبه بندی مدارس در کنکور امســال هم 
تأیید می کند که سهم مدارس خاص در کنکور 
به همین میزان زیاد است؛ مســئله ای که خبر 
از کم شدن عدالت آموزشــی در کشور می دهد؛ 
موضوعی که جای خالی دانش آموزان مســتعد 
اما محروم از حضور در مــدارس خاص را به رخ 
می کشــد و آینده تحصیلی و فرصت های شغلی 
زیادی را از آنها می گیرد. کارشناسان پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش، افت کیفیت تدریس 
در مــدارس دولتــی را با دالیلی کــه از نزدیک 
شاهدش بوده و هستند، بیان می کنند و از لزوم 

بازنگری در شیوه های آموزش می گویند.
مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی،  مدارس شاهد 
و ســایر مدارس غیرانتفاعی در کنکور امســال 
ســهم قابل توجهی از رتبه های باال را از آن خود 
کرده اند، اما مســئله ای که مطرح می شود این 
نیســت که چرا در میان رتبه هــای برتر کنکور 
امسال، دانش آموزان مدارس خاص سهم زیادی 
دارند؟! موضوع این اســت که چرا سهم مدارس 
دولتی و دانش آموزانی که در این مدارس تحصیل 
می کنند در بیــن رتبه های برتر کم اســت؟ آیا 

دانش آموزان این مدارس به اندازه کافی باهوش 
نیســتند یا آیا طراحی کنکور به گونه ای اســت 
که دانش آموزان تحصیلکرده در مدارس دولتی 

امکان رقابت سطح باال در آن را ندارند؟
احد نویدی، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پــرورش می گوید: »کیفیت مــدارس دولتی 
رفته رفته در حال کم شــدن است. معلم های ما 
انگیزه کافی برای تدریــس ندارند و موضوعات 
مختلفی روی کیفیت تدریس و کیفیت تحصیل 
دانش آموزان در مدارس دولتی تأثیر گذاشــته 
اســت. افت رتبه ایران در رقابت های علمی کنز 
که رقابتی بــا معیارهای دقیق اســت، به خوبی 
می تواند این ادعا را تأیید کند که آموزش عمومی 
و همگانی در ایران، در بین جامعه متوسط افت 

قابل توجهی پیدا کرده است.«
او از بهره مندی برخی خانواده ها از امکانی به نام 
مدارس خاص یاد می کند ؛درحالی که اغلب جامعه 
در طبقه متوسط از این فرصت برخوردار نیستند 
و می گوید: »در سال های گذشته شاهد این بودیم 
که ترکیب دانش آموزان در مدارس، به ترکیبی 
طبقاتی تبدیل شده است. دانش آموزان محصل 
در مدارس تیزهوشان یا مدارس خاص دیگر، لزوما 
فقط به دلیل هوش زیاد وارد این مدارس نشده اند، 
بلکه حمایت های خانوادگی و طبقه اجتماعی هم 
بر این قبولی تأثیر زیادی گذاشته است. مدارس 
دولتی اغلب در اختیار دانش آموزانی اســت که 
خانواده های آنها یا توان مالی متوسط به پایینی 

داشته اند یا حساسیتی به تحصیل در آن خانواده 
چندان مطرح نبوده است.«

او افزایش دانشگاه ها در گوشــه و کنار کشور را 
دلیلی برای کارآمد بودن نظام آموزشی نمی داند 
و می گوید: »ایــن روزها اگر کســی بخواهد در 
دانشگاه تحصیل کند، می تواند بدون آزمون وارد 
دانشگاهی شده و رشته ای را برای خود انتخاب 
کند، اما آیا همین فرد، می تواند بعد از دانشــگاه 
از ســواد و دانش آکادمیک خود برای رسیدن به 
موقعیت شغلی استفاده کند؟  خیر! به این دلیل 
که کیفیت آموزشی در این دانشگاه ها هم کیفیت 
مطلوبی نیســت و این یعنی تحصیل و آموزش 

طبقاتی شده است.«

امکاناتکمکآموزشی،ویژهطبقهخاص
کالس هــای کنکور و کتاب های کمک درســی 
آموزشــی که از ســال های آخر دبیرســتان به 
سال های متوسطه رســیده بود، حاال به مقطع 
ابتدایــی راه پیدا کرده اســت و ایــن یعنی اگر 
خانــواده ای به دنبــال تحصیل فرزنــد خود در 
دانشگاهی معتبر در کشور اســت، باید از دوره 
ابتدایی فرزند خــود را وارد عرصــه رقابت کند 
و برای آن برنامه داشته باشــد. اردشیر گراوند، 
جامعه شــناس می گوید: »با افزایش فشارهای 
اجتماعی بــرای کنکور و نتایــج آن، خانواده ها 
ضروری می بینند که سرمایه گذاری برای تحصیل 
فرزندانشان را از دوره های متوسطه اول یا حتی 

مقطع ابتدایی آغاز کنند، اما حقیقت این اســت 
که بســیاری از خانواده ها حتی در قشر متوسط 
هم اکنون امکان چنین هزینه هایــی را ندارند. 
ســرخوردگی و ناامیدی در جامعه از همین جا 

آغاز می شود.«
او فرهنگ چیره بــر جامعــه را در این زمینه 
اثرگذار می داند و می گویــد: »در جوامعی که 
مردم از رضایت حــرف می زنند، با این موضوع 
کنار می آیند و می گویند به همین شرایطی که 
امروز در آن هستیم باید رضایت داد. اگر کسی 
هزینه کرده حقش است برنده باشد و اگر کسی 
نتوانســته چنین کاری انجام دهد، به اندازه ای 
که پــول داده  آش می خورد و حــق او همین 
است. درحالی که همه می دانند که این موضوع 
واقعیت ندارد، اما آن را می پذیرند، اما جامعه ای 
که به دنبال عدالت است و به سطحی از سواد و 
درک رسیده اینگونه به موضوع نگاه نمی کند. 
این جامعه شک می کند که »شاید این اتفاق، 
برنامه ریزی شده باشــد.« و این تبعات زیادی 
می تواند داشته باشد؛ ازجمله بی اعتماد شدن 

به رقابتی مثل کنکور.«
 این جامعه شــناس درباره تغییر تأثیر کنکور 
در جامعه امروز می گوید: »نســل های قبل که 
در کنکور شرکت می کردند هم فشار زیادی را 
تجربه و تحمل می کردند، اما در 3،2 دهه پیش 
و قبل تر از آن، هر فــرد داوطلبی فارغ از محل 
ســکونت  و زندگی و دوری به پایتخت، فارغ از 

وضعیت مالــی و اقتصادی خانــواده، این امید 
را داشــت که درصورت تالش و درس خواندن 
زیاد، می تواند در کنکور نتیجه ای خوب داشته 
باشــد. اما این امیدواری امــروز چندان وجود 
ندارد. عالوه بر آن، فشار روانی کنکور هم هنوز 
هست و زندگی نوجوانان را تحت تأثیر خود قرار 

می دهد.«

زحمتبرابر،نتیجهنابرابر
گراوند می گوید: »در این سال ها تقاضا برای شرکت 
در کرسی های دانشــگاه باال رفته اســت. تعداد 
دانشگاه های خوب و معتبر همچنان همان است 
که بود. دانش آموزان هم همگی یک کنکور برابر 
می دهند، اما آنهایی در این آزمون برنده می شوند 
که در آزمونی برابر و با زحمتی مســاوی، هزینه 
بیشتری کرده اند.« گراوند معتقد است در جامعه ای 
که فرصت های برابر، تالش نابرابر طلب می کند، 
قشر متوســط معموال به ناامیدی و بی انگیزگی 
کشیده می شوند و از طرف دیگر گسست اجتماعی 
پررنگ تر می شود: »در چنین شرایطی آن دسته از 
قشر متوسط که امکان اعتراض دارند، اگر توانش را 
پیدا کنند فقط به این فکر می کنند که گلیم خود را 
از آب بیرون بکشند. قشر محروم هم معموال صدایی 
برای اعتراض ندارند. این مسئله آسیب زیادی به 

سیستم آموزشی می زند و وضع 
را، حتی برای همان قشر متوسط 
هم، بدتــر از قبــل می کند.«
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مرداد هنوز به نیمه نرسیده که فوتی های کرونا 
آمار جدیدی از ابتدای سال، ثبت کردند. پیش 
از ایــن باالترین تعداد فوتی هــا مربوط به دوم 
فروردین با 73مورد بود و حاال پس از 134روز، 
جدیدترین تعداد فوتی ها روزانه 75نفر اعالم شد. شمار ابتالی 
روزانه هم براساس آخرین آمار، 8هزارو540نفر ثبت شد و حاال 
در این وضعیت اپیدمیولوژیست ها و متخصصان عفونی، خبر از 
احتمال سه  رقمی  شدن مرگ های کرونا می دهند که با توجه به 
افزایش هر روزه تعداد فوتی ها، اتفاق دور از انتظاری نیست. موارد 
بستری جدید هم در هفته های گذشته روند رو به رشدی داشته 
است. پیش از این رئیس انجمن مراقبت های ویژه اعالم کرده بود 
که 24درصد بیماران در آی سی یو جانشان را از دست می دهند 
و با شــیوع کرونا، این وضعیت شدیدتر هم شــده است. بیش از 
همه گروه های پرخطر، یعنی ســالمندان، کودکان و بیماران با 
نقص ایمنی و بیماری های صعب العالج، بیش از همه در معرض 
آسیب اند. روز گذشته حمیدسوری، اپیدمیولوژیست هم به این 
موضوع اشاره کرد. او بر احتمال سه رقمی  شدن مرگ های کرونا 
تأکید کرد و گفت:»شرایط فعلی، زمان مناسبی برای سفرهای 
سیاحتی و زیارتی برای افراد پرخطر شامل افراد باالی ۶0سال، 
افراد دارای بیماری های زمینه ای، زنان باردار و... نیســت و این 
گروه ها باید تالش شــان را انجام دهند تــا از مواجهه با بیماری 
خودداری کنند.« به گفته او، کرونا در چند مــاه اخیر به ویژه از 
اردیبهشت، نوسانات فراوانی داشته است، حتی یک پیک کوچک 
در اردیبهشــت هم رخ داد، اما از آنجایی که بیماریابی فعالی در 

کشور وجود ندارد، عمدتا روی بســتری و مرگ ومیر مانور داده 
می شــود. بنابراین تغییرات اپیدمی خیلی نمود پیدا نمی کند و 
نمی توان تحلیل کرد که گردش ویروس در کشور چگونه است و 
بر همین اساس آن پیک مشخص نشد. او به ادامه روند اپیدمی 
در کشور اشاره کرد: »روند اپیدمی همچنان رو به افزایش است 
و اقدامی که باید انجام شود این اســت که هم ارتفاع پیک را به 
حداقل ممکن رســانده و زودتر به سیر نزولی برسیم و هم دامنه 
پیک را کاهش دهیم، یعنی از زمانیکه پیک شــروع می شــود و 
خاتمه می یابد، دامنه زمانی کم شود. این همان کاری است که در 
برخی کشورها انجام شده و با اینکه ممکن است پیک جدیدی زده 
شود، اما ارتفاع پیک و دامنه پیک شان کمتر می شود.« براساس 
اعالم این اپیدمیولوژیست، کشــور از نظر جمعیت در طول این 
پاندمی بیش از 30ماهه معموال جزو 10 تا 15کشور اول دنیا به 
لحاظ مرگ ومیر و عوارض اپیدمی بوده اســت. درحالی که نباید 

چنین باشد.
در شــرایطی که هر روز به تعداد فوتی ها، بستری های جدید و 
مبتالیان اضافه می شــود، همچنان توصیه بر تزریق دوز یادآور 
است، درحالی که به اســتناد آمارها، میزان واکسیناسیون برای 
دوزهای سوم و چهارم در کشور پایین است. این در شرایطی است 
که به گفته متخصصان، تزریق دوز سوم باید به باالی 70درصد 
برسد. روز گذشــته هم محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام 
پزشــکی بر این موضوع تأکید کرد. به گفته او، مطالعات نشــان 
می دهد که دوز یادآور واکسن کرونا شدت بیماری و میزان مرگ 

را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.

براساس اعالم رئیس کانون بازنشستگان 
استان تهران، در جلسه روز شنبه 15مرداد 
تکلیف افزایش حقوق بازنشســتگان سایر 
سطوح ســازمان تامین اجتماعی مشــخص می شود. علی 
دهقان کیا در توضیح بیشــتر به مهر گفت: »تصمیم گیری 
درباره افزایش حقوق ســایر سطوح بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی از ســوی دولت به هیأت امنای ســازمان واگذار 
شــد؛ همانجایی که در مرحله اول نظر خــود را به صورت 
رســمی به دولت اعالم کرده بود.« به گفته او، در هیأت امنا، 
نمایندگان 3گروه کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند 
که نظر 2گروه مشخص و موافق افزایش 38درصدی حقوق 
بازنشستگان سایر سطوح سازمان است. این امید وجود دارد 
که نظر نمایندگان دولت هم مثبت باشد و به طور کلی تصور 
می شود، نظر کلی هیأت امنا برای اجرای قانون مثبت باشد. 
او ادامه داد: »رئیس دولت، 3بار درباره مصوبه افزایش حقوق 
بازنشستگان به معاون اول خود دســتور داد که با توجه به 
مشکالت بازنشستگان جلســاتی را با آنها داشته و نظر آنها 
را جلب کنند اما پس از چند ماه نتیجه ای حاصل نشد و در 
نهایت رئیس مجلس نامه لغو مصوبه دولت را صادر کرد و یک 
هفته به دولت مهلت داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف حقوق 
بازنشستگان و اجرای قانونی مصوبه اقدام کنند.« دهقان کیا 
با اشاره به اینکه در این مهلت یک هفته تکلیف اجرای مصوبه 

مشخص نشد و در نهایت روز سه شنبه هیأت دولت اجرای 
آن را به هیــأت امنای تأمین اجتماعی واگــذار کرد، گفت: 
»هم اکنون بازنشستگان از نظر شرایط اقتصادی مشکالت 
بسیاری دارند و اعصاب و روان آنها به هم ریخته است بنابراین 
وقت کشی برای اجرای این مصوبه به هیچ وجه مناسب نیست 
و بهتر بود به جای چند ماه معطلی همان ابتدا رئیس جمهوری 
دستور اجرای آن را می داد و یا همان زمان به تأمین اجتماعی 
واگذار می شد.« به گفته دهقان کیا، نظر کانون ها و همچنین 
کانون عالی بازنشستگی این است که باید قانون به طور کامل 
اجرایی شود. در گذشته رأی مجلس وجود نداشت و ممکن 
بود این مصوبه به درستی اجرا نشود، اما هم اکنون نظر موافق 
مجلس نیز وجود دارد و باید منتظر اجرای درست کانون از 
سوی سازمان تأمین اجتماعی ماند. او با اعالم اینکه 10میلیون 
بازنشسته و خانواده آنها منتظر اجرای درست قانون و افزایش 
38درصدی حقوق شــان هســتند، ادامه داد: »باید وعده و 
وعید های داده شده اجرایی شود و مسئوالن نسبت به قول 
خود بی تفاوت نباشند، انتظار داریم اگر هیأت امنا بخواهد 
مشکل بازنشستگان را حل کند، نسبت به اجرای قانون اقدام 
نماید تا در شرایط روحی و روانی بازنشستگان مقداری بهبود 
حاصل شود.« او از رئیس دولت خواست به نمایندگان خود 
در هیأت امنا دستور اکید دهد تا هر چه زودتر تکلیف افزایش 

حقوق بازنشستگان سایر سطوح هم مشخص شود.
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خواهندشد./فارس

گذر موقت 
جایگزین گذرنامه 

برای اربعین 
ایرانپیشــنهادیدرباره
گذرموقتوبرگهگذرویژه
اربعینبهطــرفعراقی
دادهکهدرصورتپذیرش
سفریآسانوارزانبرای
زائراناربعینحســینی
فراهمخواهدشــد.علی
ذوالقدر،رئیــسپلیس
گذرنامهبابیاناینمطلب
گفت:»براساستوافقاتو
صحبتهاییکهبینمقامات
ایرانوعراقصورتگرفته
مقررشدهکشــورعراق
گذرنامههاییراکهیکماه
بهپایاناعتبارشــانباقی
ماندهبپذیــردواینافراد
بتواننددرایــاماربعینبه
عراقسفرکنند.همچنین
صورت برنامهریزیهایی
گرفتهتاباهــدفایجاد
تسهیلدررفتوآمدزائران
وجانماییوتعبیهپارکینگ،
کســانیکهمیخواهندبا
خودرویشــخصیبهمرز
مراجعهکنند،مشــکالت
کمتریداشــتهباشند./

تسنیم

ساالنه ۴۵۰۰۰ 
معلول به جمعیت 
معلوالن اضافه 

می شود
بهگفتهحمیدرضاخانکه،
رئیــسدانشــگاهعلوم
توانبخشــیوســالمت
اجتماعیساالنه45هزار
معلــولبراثــرحوادث
ترافیکــیوجــادهایبه
جمعیتمعلوالنکشــور
اضافهمیشود.خانکهیکی
ازاقداماتمؤثردرراستای
قانونجوانــیجمعیترا
جلوگیریازحــوادثو
مرگومیرجوانــانبراثر
حوادثترافیکیوجادهای
عنوانمیکندومیگوید:
»درموردمســائلحوزه
ترافیک،باوجودفعالیت
پلیسراهنماییورانندگی،
تشکیلمداومکمیسیون
ملیراهوانجامفعالیتهایی
ازســویشــورایعالی
ترافیک،تاکنونبهنتیجه
مطلوبینرسیدهایم.«/ایلنا

شنبه؛زمانتعیینتکلیفاحتمال3رقمیشدنمرگهایکرونا
حقوقبازنشستگانتامیناجتماعی

تفاوت کیفیت میان مدارس دولتی و خصوصی پس از اعالم نفرات برتر کشور تبدیل به بحث روز شد

پیگرد قضایی برای عامالن 
اختالل اینترنت

 امام ره گفتند:
 عجب نمازی شد!

تشکیل کمیته مقابله با 
قاچاق در وزارت میراث

 عوامل بروز اختالل اخیر اینترنت شناسایی
و به قوه قضاییه معرفی می شوند

آیت اهلل سیدمحمود طالقانی و اقامه 
نمازجمعه تهران، در آینه یادها و یادمان ها

کمیته مقابله با قاچاق اشیای تاریخی به 
فرماندهی معاون میراث فرهنگی تشکیل شد
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قطعی ها و اختــاالت پی درپی اینترنت طی روزها 
و ماه های گذشــته، عاوه بر نارضایتی ها و معطل 
ماندن کار مردم در حوزه های مختلف، مســئله ای 
تحت عنوان »حقوق کاربران« را برجسته می کند. 
به طوری که عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات ضمن اعام پیگیری این مســئله از سوی 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تأکید 
کرد که شــرکت مخابرات ایران بایــد ضرر و زیان 
مشترکان خود و ایرانسل را جبران کند. همچنین 
دبیر شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد که در 
جلسه این شــورا، وزارت ارتباطات مکلف شد که 
عوامل بروز حادثه اخیر را شناسایی و به قوه قضاییه 
معرفی کند. اگرچه قطعی ها و اختاالت اینترنت، 
کاربران را متضــرر می کند اما توجه بــه این نکته 
ضروری اســت که اپراتورها هــم در این حوادث با 
ضرر و زیان قابل توجهی روبه رو می شوند. در حادثه 
اخیر، یکی از حوضچه های مخابرات که محل تمرکز 
فیبرهای اپراتورهاست، دچار آتش سوزی شد. این 
آتش سوزی باعث قطعی و اختال در اینترنت شد و 
بعضی از اپراتورها، تا 11ساعت قطعی را هم تجربه 
کردند. »ابوالحسن فیروزآبادی« دبیر شورای عالی 
فضای مجازی اعــام کرد که در آخرین جلســه 
شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف 
شد، عوامل بروز حادثه را شناسایی و به قوه قضاییه 

معرفی کند.
فیروزآبــادی تخطــی برخــی پیمانــکاران از 
دستورالعمل ها ازجمله استفاده از مسیر کابل های 
برق فشار قوی برای شــبکه های ارتباطی را از علل 
اصلی اختال اخیر در شــبکه اینترنت پایتخت و 

برخی نقاط دیگر کشور اعام کرد.

مخابرات مسئول جبران خسارت کاربران 
روز گذشــته هم وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
در حاشیه جلسه هیأت دولت بر همین موضوعات 
تأکید کــرد. وزیــر ارتباطات علت اختــال اخیر 

اینترنت را رعایت نکــردن اصول حرفه ای و پدافند 
غیرعامل از ســوی اپراتورها دانســت و اعام کرد 

مخابرات باید ضرر مشترکان را جبران کند.
عیســی زارع پور در این مورد توضیــح داد که »در 
هفته اخیر 2حادثه رخ داد. روز شنبه در مشهد بر اثر 
قصور یکی از پیمانکاران شرکت مخابرات بعضی از 

فیبرهای نوری مرکز قطع شده بود.«
او با اشــاره به اینکه در این حادثه 4 تا 5ســاعت 
ارتباطات چند اســتان ازجمله خراســان جنوبی، 
خراســان رضوی و کرمان دچار اختال شده بود 
که رفع شد، عنوان کرد: دستور برخورد با مقصران 
احتمالی هم داده شــده اســت. وزیر ارتباطات و 
فناوری اطاعات در مــورد اختال اخیر هم گفت: 
»روز دوشنبه یکی از حوضچه های شرکت مخابرات 
در خیابان کارگر تهران دچار آتش سوزی شده بود 
و باعث قطع ارتباط 4 تا 5  ساعته مشترکان ایرانسل 
و همچنین قطع ارتباط مشترکان شرکت مخابرات 

به مدت یک روز و خرده ای شده بود.«
زارع پور یادآوری کرد که »جلســه ای درخصوص 
بررسی این دو حادثه برگزار شد و عامل اصلی این 
دو حادثه رعایت نکردن اصــول حرفه ای و پدافند 

غیرعامل از سوی اپراتورها بود.«
وزیر ارتباطات همچنین بر لزوم جبران خســارت 
مشترکان تأکید کرد و گفت: شرکت مخابرات باید 
ضرر و زیان مشترکان خود و ایرانسل را جبران کند و 
سازمان تنظیم مقررات نیز پیگیر این مسئله است.

بررسی امنیت تمامی حوضچه ها در 2هفته 
وزارت ارتباطات و فنــاوری اطاعات یک روز پس 
از بروز این اختال ها در خبری که در وب ســایت 
این وزارتخانه منتشر شد نسبت به اختال اخیر در 

اینترنت واکنش نشان داد.
در این خبــر آمده بــود که »در پی آتش ســوزی 
حوضچــه مخابراتی، وزارت ارتباطــات اعام کرد 
که شــرکت مخابرات باید خســارت های وارده به 
مشترکان را جبران کند. در اثر آتش سوزی در یکی 
از حوضچه های مخابراتی شرکت مخابرات ایران که 
علت آن در دست بررسی است، ارتباطات مشترکان 
این شرکت و بخشــی از مشترکان شرکت ایرانسل 
دچار اختال شــد.« به همین خاطر، همان شــب 
جلسه ای در وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات با 
حضور وزیر ارتباطات تشکیل  شد تا ابعاد این مسئله 
بررسی شود. نتیجه بررسی گزارش های ارائه شده 
در این جلســه حاکی از این اســت که »متأسفانه 
در طراحی و اجرای ایــن حوضچه اصول حرفه ای، 
امنیتی و پدافند غیرعامل از سوی شرکت مخابرات 

رعایت نشده بود.«
درنهایت مســئول پدافنــد غیرعامــل وزارتخانه 
ارتباطــات و فناوری اطاعات مأمور می شــود که 
وضعیت حوضچه ها و مراکــز مخابراتی را به لحاظ 
رعایت اصول امنیتی و پدافند غیرعامل بررســی 
و مشــکات احتمالی را برای اقدامات اصاحی به 

شرکت مخابرات اباغ کند.
همچنین به ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی هم اباغ می شود که با استفاده از ظرفیت 
کمیســیون تنظیم مقــررات، تصمیمــات الزم 
درخصوص پاسخگویی شــرکت مخابرات و البته 
جبران خسارات وارده به مشــترکان از سوی این 

شرکت اتخاذ شود.

دخالت مدعی العموم و نهادهای ناظر
»محمدجعفر نعناکار«، مدیرکل ســابق حقوقی 

سازمان فناوری اطاعات در گفت وگو با رسانه ها بر 
احقاق حقوق مردم و کاربران به خاطر اختال های 
پیش آمده تأکید کرده و گفته بود: »مطابق قانون 
اساســی و قواعد کلــی آیین دادرســی کیفری، 
دادگاه های عمومی مرجع تظلم خواهی هستند. 
بنابراین مردم و بخش خصوصــی برای پیگیری 
حقوق خود می تواننــد به این مراجــع مراجعه 

کنند.«
نعناکار همچنین با اشاره به اینکه دادستان به عنوان 
مدعی العموم، سازمان بازرســی کل کشور، مرکز 
ملی فضای مجازی و شــورای عالی فضای مجازی 
به عنوان نهاد نظارتــی و حکومتی هم می توانند به 
این موضوع ورود کنند، یــادآوری کرد که عاوه  بر 
این، کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسامی و 
ســازمان پدافند غیرعامل هم بابت رعایت نکردن 
پروتکل ها می توانند شرکت مخابرات را بازخواست 

کنند.

اختالل در زندگی کاربران
اگر نگوییم اینترنت در دنیــای امروز به اندازه برق، 
اما تقریبا بــه همان میزان جــزو ملزومات زندگی 
مردم محسوب می شود. بنابراین طبیعی است که 
در زمان قطعی هــا و اختاالت اینترنــت، مردم و 
کسب وکارها نســبت به آن واکنش نشان دهند و 
خواستار توضیح مسئوالن و حداقل معرفی و توبیخ 
مقصران شوند. گزارش شرکت ابرآروان که به تازگی 
منتشــر شــده وضعیت پایداری اینترنت در سال 

گذشته را امیدوارکننده نشان نمی دهد.
براساس داده های ســامانه رادار ابرآروان اینترنت 
دیتاسنترهای داخلی در ســال1400 با 4ساعت 
و 4۸دقیقه قطعی، ۸ســاعت و ۳4دقیقه اختال 
پراکنده، 2ســاعت و 20 دقیقه اختال همزمان و 
بیش  از 409۶ ســاعت اختال جزئی رو به رو بوده 

است.
درواقع »171 روز و ۳ ســاعت و 42 دقیقه معادل 
47درصــد ســال1400 در ارتباطــات اینترنتی 
دیتاسنترهای داخلی اختال وجود داشته است« 
که نشان می دهد کاربران در سال گذشته نزدیک به 
۶ماه از سال اختال های اینترنتی را تجربه کرده اند.

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

فناوری های جدید برای کم کردن 
دی اکسیدکربن

تعدادی از مهندسان با ایجاد فناوری های جدید در تاش 
هستند تا میزان انتشار دی اکسیدکربن را به صفر برسانند

برای ساخته شدن بسیاری از موادی که در زندگی ما نقش 
کلیدی دارند از کاغذ گرفته تا پاســتیک، مقادیر زیادی 
دی اکسید کربن که باعث گرم شدن سیاره زمین می شود، 
تولید می شود. به گزارش بی بی سی، راجر هارابین، تحلیلگر 
محیط زیست، در حال بررسی فناوری های جدید کم کربن 
است که می تواند به کاهش انتشــار این گاز کمک کند. او 
از چند هنرمند دعوت کرده اســت که به او کمک کنند تا 

داستان را بیان کند.

کاغذ 10بار مصرف
در همین زمینه دانشمندان ابزاری جادویی اختراع کرده  اند 
که جوهر کاغذ چاپگر را می مکــد؛ بنابراین می توان از هر 
ورق 10برابر استفاده کرد. هدف آنها کاهش میزان انتشار 
دی اکسیدکربن )CO2( در صنعت کاغذ و خمیر و کاهش 
تقاضا برای کاغذ اداری اســت. این ترفنــد که به اصطاح 
چاپگر-زدایی )de-printer( نامیده می شــود، یک کاغذ 
با روکش مخصوص اســت که مانع از خیس شدن صفحه با 
جوهر یا تونر پودری می شــود. پس از استفاده هم یک لیزر 

قدرتمند جوهر را تبخیر می کند.
کارشناســان می  گویند یکــی از راه های مقابله با انتشــار 
گازهای گلخانــه  ای، اختراع فناوری  های جدیدی اســت 
که میزان تولید CO2 را محدود می کنــد. مورد دیگر این 
است که به ســادگی از چیزهای کمتری اســتفاده کنید. 
چاپگرزدایی بخشی از نوآوری های عظیمی است که برای 
تولید فناوری های مناســب برای عصر کم کربن ســاخته 

شده است.

توقف تولید دی اکسید کربن در صنعت فوالد
در شمال ســوئد، یک شــرکت توانســته در نحوه حذف 
دی اکسیدکربن در تولید فوالد، درخشــان ظاهر شود. در 
ســطح جهانی، این صنعت تقریبا ۳میلیارد تن از این گاز 
در سال منتشر می کند که تقریبا برابر با تمام فعالیت های 
تولید ساالنه CO2 در کل اقتصاد هند است. به طور معمول، 
ساخت فوالد شامل مخلوط کردن سنگ حاوی آهن با کک 
است که از زغال سنگ مشتق می شود و سپس آن را در دمای 
1500درجه سانتی گراد با استفاده از زغال سنگ یا گاز بسیار 
آالینده گرم می کند. گرما باعث ایجاد یک واکنش شیمیایی 
می شود که آهن را به پیش ســاز فوالد تبدیل می کند. اما 
این امر حتی دی اکســیدکربن بیشــتری ایجاد می کند. 
درواقع، این فرایند بیش از تولید فوالد، دی اکســیدکربن 
تولید می کند. اما اکنون در شــهر لوئا، یک سازنده فوالد 
 CO2 راهی بــرای توقف تولید SSAB چندملیتی به نام

پیدا کرده است.
اولین قدم استفاده از انرژی تجدیدپذیر - مانند توربین های 
بادی یا برقابی - به جای زغال ســنگ بــرای تولید گرمای 
الزم است. مرحله دوم جایگزینی هیدروژن به جای کک در 
مرحله واکنش است. به جای تولید دی اکسیدکربن به عنوان 
یک محصول جانبی، واکنش با هیــدروژن و آهن تنها آب 
تولید می کند. تقاضا برای نخستین فوالد دی اکسید کربن 
صفر در جهان زیاد است، اما سازندگان سفارش های جدید 

را رد می کنند.

پالستیک گیاهی

صنعت پاســتیک یکی دیگر از متهمان اصلی تولید بیش 
از اندازه کربن است. تقریبا تمام پاســتیک های جهان از 
نفت و گاز با آالیندگی باال ساخته می شــوند. اما در هلند، 
یک شرکت بیوشــیمیایی به نام آوانتیوم مدعی است برای 
نخستین بار در جهان یک پاســتیک گیاهی می سازد که 
رقیب اصلــی PET )پلی اتیلن ترفتاالت( اســت که برای 
ســاخت بیشــتر بطری های نوشیدنی اســتفاده می شود. 
محصــول جدیــد PEF )پلی اتیلن فورانوات( نــام دارد و 
گفته می شود که انتشــار گازهای گلخانه ای در ساخت آن 
یک سوم کمتر از PET است. مواداولیه این محصول از گندم 
و ذرت به دست می آید. سازمان ملل متحد وعده داده است 
که معاهده ای برای محدود کردن ســاخت پاستیک امضا 
کند، اما در این کارزار که همه برای کاهش میزان انتشــار 
دی اکسیدکربن و پیشــگیری از تغییرات اقلیمی در تاش 
هستند، اکثر کشورهای دنیا از سرعت تغییرات آب و هوایی 

عقب مانده اند.

سیمان با کربن صفر
صنعت سیمان ساالنه 2.5میلیارد تن دی اکسیدکربن تولید 
می کند. سیمان ماده اصلی اتصال بتن است که ماده کلیدی 
بسیاری از سازه هاســت، اما ساخت آن مســتلزم حرارت 
دادن سنگ آهک است که با این کار دی اکسیدکربن ایجاد 
می شود. مهار زغال سنگ یا گاز برای تامین گرما دوبرابر گاز 
ایجاد می کند. اکنون سازندگان بتن در حال آزمایش مواد 
اتصال دهنده دیگری هســتند که نیازی به پخت به همان 
روش ندارند و بزرگان این صنعت قصد دارند تا سال2050 
تبدیل به واحدهای بدون کربن شوند. مهندسان می گویند 
این نوآوری هزینه هــای مواد را کاهش می دهد و انتشــار 
دی اکسیدکربن را که در ساخت وســازهای سنتی تر دیده 

می شد به نصف کاهش می دهد.

انتشار تصویر جزئی از کهکشان 
چرخ گاری

تصویر جدید منتشر شده از تلســکوپ فضایی جیمز وب، 
کهکشــان Cartwheel را با جزئیات خیره کننده نشــان 
می دهد. به گــزارش فاکس نیوز، به گفته ناســا، این تصویر 
جزئیات جدیدی در مورد شکل گیری ستاره ها و سیاهچاله 
مرکزی کهکشان ارائه می دهد. کهکشان Cartwheel در 
کنار 2 کهکشــان همراه کوچک تر در فاصله 500میلیون 
سال نوری از زمین درصورت فلکی اسکالپتر قرار دارد. این 
کهکشان ظاهری شبیه  چرخ گاری دارد که پیامد برخورد 
یک کهکشان مارپیچی بزرگ و یک کهکشان کوچک تر است 

که در تصویر دیده نمی شــود. به دلیل حلقه های رنگارنگ 
درونی و بیرونی که از مرکز منبسط می  شوند، ستاره  شناسان 
به آن کهکشان حلقه ای هم می گویند. حلقه بیرونی به مدت 
440میلیون سال منبسط شده است. شکل گیری ستاره ها 
و ابرنواخترها بر آن حاکم شده است. ناسا پس از انتشار این 
تصویر گفت: دوربین مادون قرمز نزدیک NIRCam جیمز 
وب همچنین تفاوت بین توزیع صاف یا شکل جمعیت های 
ســتاره  ای پیرتر و غبار متراکم در هســته را در مقایسه با 
شــکل های توده ای مرتبط با جمعیت های ستاره جوان تر 
 )MIRI( در خارج از آن نشان می  دهد. ابزار فروسرخ میانی
مناطقی را در کهکشان چرخ گاری نشان می دهد که پره های 

مارپیچی را بسیار برجسته تر تشکیل می  دهند.

 یک روبــات به نــام »اوشــن وان کی« 
دانشــگاه  محققــان  توســط  کــه 
اســتنفورد ســاخته شــده، توانســته 
بــه عمــق نزدیــک بــه یــک کیلومتــری 
در اقیانــوس برســد. ایــن روبــات کــه 
توســط تیــم آزمایشــگاه روباتیــک 
دانشــگاه اســتنفورد ســاخته شــده ، 
یک روبات زیر آبی با احساس لمس، 
دیــد و تعامل شــبیه به انســان اســت 
که با موفقیت یک کشــتی غرق شده 
را صدهــا متــر زیــر آب هــای اقیانوس 

کاوش کرده است.

 1
 کیلومتر

محققــان در یــک شــرکت دانــش 
بنیــان موفــق بــه تولیــد مکمل هــای 
ورزشی نانویی شــدند که مانع از قرار 
گرفتن افــراد در معــرض عفونت های 
دســتگاه تنفســی فوقانــی می شــود. 
مدیرعامــل ایــن شــرکت می گوید: ما 
در ایــن شــرکت ۳مکمــل دارویــی بــه 
تولید رســانده ایم کــه یکــی از این ها 
مکمل ورزشــی با فناوری نانو مشــتق 
از کلســتروم یــا آغوز اســت کــه طیف 
کاملی از فاکتورهای حیاتی تغذیه ای 

و ایمنی را در بردارد.

 3
 مکمل

مقامات شیلی از بررسی یک فروچاله 
یــا فروگــودال غول پیکر خبــر داده اند 
کــه در نزدیکی یــک معــدن به صورت 
غیرمنتظــره ظاهــر شــده اســت. ایــن 
فروچالــه قطــری برابــر 25متــر دارد و 

عمق آن به 200متر می رسد.
طبق تصاویر ایــن فروچالــه در زمینی 
متعلــق به یک شــرکت کانادایــی قرار 

دارد.

 200
 متر

فضا

عددخبر

دانش

تصویب ۳۹ اقدام کالن در سند راهبردی فضای مجازی
اعضای شورای عالی فضای مجازی، در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام 
کالن در این حوزه را به تصویب رساندند. جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست سیدابراهیم 
رئیسی و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای 
مجازی، اعضای شورای عالی فضای مجازی، در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور 
۳۹ اقدام کالن در این حوزه ازجمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری های مالی را 
به تصویب رساندند. همچنین مقرر شد دستگاه های متولی اجرای این مصوبات، حداکثر در مدت 

۳ماه مواد مورد نظر خود را به مرکز مدیریت فضای مجازی کشور ارائه کنند.

مکث

بازگشت Winamp در ظاهری جدید 

پخش کننده قدیمی موسیقی 
Winamp که در زمان خودش 
یکه تازی می کرد بعد از اوج و 
فرودهای پیاپی، حاال دوباره نســخه جدیدی 
برای دانلود و پخش موســیقی ارائه داده است 
تا در دسترس نســل جدیدی قرار بگیرد که 
شنیدن موســیقی را با فایل های MP3 شروع 
کردند و حــاال به صورت آنایــن آن را تجربه 

می کنند.
به گــزارش گیزمــودو، گــذر از دوره خرید 
سی دی های موســیقی به توزیع دیجیتال آن 
به طور مســتقیم روی کامپیوتر و تلفن همراه 
با دســت اندازهایی روبه رو بــود. برنامه های 
 Napster، اشتراک  گذاری موســیقی مانند
Bearshare، و Limewire آمدند و رفتند، اما 
در تمام این موارد، یک برنامه همراه به کسانی 
که مجموعه ای از MP3ها را جمع آوری کرده 
بودند وفادار بود و آن هم Winamp بود. یک 
رســانه پخش کننده ســبک با امکانات کامل 
که بدون برنامه هایی ماننــد iTunes اپل یا 
مایکروسافت ویندوز مدیا پلیر کار می کرد. از 
آنجایی که صنعت موسیقی سرانجام راه هایی 
برای فروش امن فایل های موسیقی آناین پیدا 
کرد و در نهایت به سرویس  های استریم منتقل 

شــد نیاز به یک پخش  کننده مســتقل مانند 
Winamp نیز از بین رفت. به این ترتیب پس 
از چندبار تغییر مالک، توسعه فعال آن با نسخه 
5.۶۶۶ که در اواخر سال201۳ منتشر شد نیز 
به پایان رسید. اما حاال Winamp5.9 سرانجام 
برای دانلود از طریق انجمن های Winamp در 
دســترس قرار می گیرد. برای نوستالژی بازها 
اینکه ظاهر Winamp تغییــر زیادی نکرده 
است، خوشــحال کننده خواهد بود. ارتقا پیدا 
کردن این رسانه پخش کنند با شروع معرفی 
ویژگی های جدید، به نفع تیم توســعه دهنده 
خواهد بود، اما همچنین به این معنی است که 
 SP1 7جدید برای اجرا به ویندوز Winamp
یا نسخه های جدیدتر نیاز دارد. افرادی که هنوز 
از ویندوز XP و ویستا اســتفاده می کند، باید 

نسخه ویندوز خود را ارتقا دهند.

فناوری

پیگرد قضایی برای عامالن اختالل اینترنت
 در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف شد که عوامل بروز اختال اخیر را شناسایی

و به قوه قضاییه معرفی کند
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تاریخ اسالم

از مدینه تا مدینه 
کتــاب »از مدینــه تــا 
مدینه« اثــر محمدمهدی 
تاج لنگرودی را انتشــارات 
ســوره مهر منتشــر کرده 
اســت. کتاب حاضــر که 
به نقــد و بررســی روایات، 
احادیــث و چگونگی واقعه 
کربال می پــردازد مصایب و 
مشکالت و آنچه بر حضرت 
سیدالشهدا)ع( و خاندان و 

یاران وی آمده را از زمان حرکت امام از مدینه تا بازگشــت 
اهل بیت پس از شــهادت حضرت روی داده بیان می کند. 
ازجمله عناوین و مباحث مطروحه عبارت است از: مقدمات 
حرکت حضرت از مدینه به مکــه، ورود به مکه، مأموریت 
مسلم و شهادت او، شــهادت فرزندان مسلم، حرکت امام 
به سوی عراق، جریان حر بن یزید ریاحی در مسیر حجاز و 
عراق، ورود به کربال، برخوردهای ارشــادی حضرت، وقایع 
شب عاشورا، شهادت حر، شــهادت اصحاب، ذکر مصیبت 
علی اکبر)ع(، شهادت قاسم)ع(، ابوالفضل)ع(، علی اصغر)ع(، 
وداع حضرت با زین العابدین)ع(، شهادت امام حسین)ع(، 
صحنه های سوزناک عصر عاشورا، ســر مطهر امام)ع( در 
تنور خانه خولی، دفن اجســاد طاهره، ورود اسرا به کوفه، 
خطبه حضرت زینب)س(، ورود سرها به مجلس ابن زیاد، 
عبداهلل بن عفیف مدافع حریم اهل بیت)ع(، زندان کوفه و 
اسیران اهل بیت، اسیران در شام، جریان دیر راهب، خطبه 
حضرت زینب)س( در مجلس یزید، ذکر مصیبت حضرت 
رقیه)س(، خطبه حضرت زین العابدین)ع(، مجلس عزای 
امام حسین)ع( در شام، خواسته های حضرت زینب)س(، 
زیارت جابر از کربــال، گفتار مورخین درباره ســر مقدس 

سیدالشهدا)ع( و بازگشت اهل بیت)ع( به مدینه.

تأملی در نهضت عاشورا
کتــاب »تاملــی در نهضــت 
عاشورا« اثر رســول جعفریان 
را نشر علم منتشر کرده است.
حجت االســالم والمسلمین 
رســول جعفریان، اســتاد و 
پژوهشگر تاریخ علی الخصوص 
تاریــخ دیــن اســالم، کتابی 
همه جانبه و وسیع در باب قیام 

امام حســین)ع( با نام تاملی در نهضت عاشورا منتشر 
کرده است. نسخه ابتدایی این کتاب در دهه 80 شمسی 
منتشر شد و اکنون در ویرایش جدید آن حجم مطالب به 
تقریبا دو برابر نسخه نخســت رسیده است. این افزایش 
حجم نشان از پویایی امر تحقیقات و عالقه پژوهشگران 
به تحلیل و درک جنبه های گوناگــون این قیام عظیم 
داشته است. محتوای کتاب موضوعات مختلفی را شامل 
می شود که وجه مشترک همه  آنها قیام عاشورا و تفکر 
امام حسین)ع( است. شروع اثر با معرفی منابع تاریخی 
معتبر و مربوط به رویداد کربالست. سپس توضیحاتی 
در باب زمینه های قیام و گزارش هایی مفصل و جزئی از 
واقعه  عاشــورا و اتفاقات کربال به مخاطب ارائه می شود. 
یکی دیگر از جنبه های مورد توجه قیام امام حسین)ع(، 
اتفاقات بعد از واقعه عاشورا و شهادت حضرت و یارانشان 
است که رویدادهای صورت گرفته تا چهلمین روز پس از 
واقعه و اربعین امام حسین)ع( را شامل می شود. این قیام 
همچون یک مکتب بزرگ فکری اهداف و حکمت هایی 
داشته که از دیگر نکات مورد بررسی کتاب است و پس از 
آن آثاری را که این نهضت بزرگ فکری بر کلیت جهان 

اسالم برجا گذاشت.

حتی ایــن گروه، با پخــش نمازجمعه های ایشــان از 
تلویزیون هم مخالفت کردند. این گروه معترض بودند 
که چرا بخش مهمی از برنامه های تلویزیون، باید به آقای 
طالقانی اختصاص داشته باشد؟ چرا که در آن مقطع، 
هر هفته برنامه »با قــرآن در صحنه« آیت اهلل طالقانی 
از تلویزیون پخش می شد. حال پخش نمازجمعه های 
ایشان نیز موجب آزار آن عده  شده بود. البته آقای جاللی 
در جواب این عده می گفتند: »این تلویزیون نیست که 
به آیت اهلل طالقانی ارزش می دهد  بلکه پخش سخنان 
ایشان است که برای تلویزیون ارزش و اعتبار می آورد!«.
با توجه به این زمان محدود برای برگزاری 

نمازجمعه، استقبال مردم از این آئین چطور بود؟
از آنجا که حضور مردم در این مراســم بسیار مهم بود، 
آقای جاللی روز پنجشنبه با مرحوم آقای اشراقی )داماد 
امام خمینی)ره(( تماس می گیرد و از ایشان می خواهد، 
تا از حضرت امام)ره(  حکمی بگیرد که در آن، آیت اهلل 
طالقانی را به عنــوان امام جمعه تهــران معرفی کرده 
باشند. بعد از گذشت 30دقیقه، آقای اشراقی با ایشان 
تماس می گیرد و می گوید: » امام)ره( فرموده اند: امامت 
آقای طالقانــی، خودبه خود باعــث گرفتن نمازجمعه 
خواهد بود و نیازی به حکم نیست«. همانطور هم شد و 
مردم از نمازجمعه استقبال بسیار کردند. این استقبال در 
تصویرهای تلویزیونی و عکس های باقی مانده از آن روز، 
کامال منعکس شده است. یادم می آید که در آن روز، کل 
پارک الله و بلوار کشاورز تا خیابان ولیعصر)عج(، مملو 
از جمعیت شده بود! حتی آقای حداد عادل بعدها برای 
من تعریف می کرد  که برای حضور در نماز آن روز، خود 
را با زحمت بسیار به نزدیک دانشــگاه تهران رسانده و 
به دلیل وجود جمعیت بسیار، در کنار نرده های دانشگاه 

نماز خوانده بود.
به نظر شما علل این اســتقبال پرشور 

چه بود؟
این استقبال دالیل متنوعی داشت. اوال: برگزاری این 
مراسم در این گستره و در فضای اول انقالب، به خودی 

خود مردم را برای شرکت در آن ترغیب می کرد. ثانیا: 
نگاه ویژه آیت اهلل طالقانی به همه اقشــار ملت و تالش 
ایشان برای ایجاد وحدت بین گروه های مختلف، ازجمله 
دالیل استقبال همه اقشــار از آن نمازجمعه بود. البته 
یکی از ایرادهایی که آن روزها به آیت اهلل طالقانی گرفته 
می شد هم همین مسئله بود که مثالً ایشان، دافعه برخی 
از شخصیت ها نسبت به گروه هایی که با نظام زاویه پیدا 
کرده اند، را ندارد. این در حالی بــود که در آن مقطع، 
هنوز گروه هایی مانند ســازمان مجاهدین، از ســوی 
حضرت امام)ره( به صورت علني  هم طرد نشده بود. تنها 
کسی هم که تصور می کرد می توان آنها را جذب کرد، 

آیت اهلل طالقانی بود.
با توجه به اســتقبال مردم از مراســم 
نمازجمعه، برای حفظ امنیت آن و نیز شخص آیت اهلل 

طالقانی، چه تدابیری اندیشیده بودید؟
آن روز ما برای حفاظت از پدر و حفظ نظم در اصلی ترین 
نقطه برگزاری مراسم، حدود 20نفر را به عنوان انتظامات 
جایگاه انتخاب کرده بودیم. البته از سوی سپاه هم برای 
برقراری نظم در داخل دانشگاه، پیشــنهادهایی ارائه 
شد. ما از این دوستان درخواســت کردیم که حفاظت 
و نظم خارج از محوطه اصلی و داخل و خارج دانشــگاه 
را، عهده دار باشــند. آن روز برای جایگاه امام جمعه، از 
یک کانتینر استفاده کرده بودیم. این کانتینر در پایین 
زمین چمن دانشــگاه قرار داده شــده و روی آن چادر 
کشیده شده بود. برای رفت وآمد هم  پله ای را  در قسمت 
پشت کانتینر قرار داده بودیم. همانطور که اشاره کردم، 
امکانات ما برای برپایی نخســتین نمازجمعه، بســیار 
ابتدایی و محدود بود. حتی اقامــه آخرین نمازجمعه  
آیت اهلل طالقانی در بهشــت زهرا هــم، تقریبا با همین 
وســایل و امکانات انجام گرفت. عالوه بر این، ما در آن 
روزها، برای حفاظت از مرحوم پدر و برقراری نظم، بسیار 
تالش می کردیم، چرا که ایشان مخالفان زیادی داشتند. 
مثالً حزب دمکرات که پس از پیروزی انقالب و در منطقه 
کردستان، شــیطنت هایی کرده و مردم را به تشکیل 

دولت خودمختار تحریک می کردند، در این زمره قرار 
داشتند. سفر آیت اهلل طالقانی به کردستان و آرام کردن 
تشنجات آن منطقه، باعث ناخشنودی دمکرات ها شده 
بود. لذا امکان اینکه آن گروه تعرضی به جان ایشــان 
کنند، وجود داشت. این در حالی بود که شخص آیت اهلل 
طالقانی نیز  چندان زیر بار مســائل حفاظتی و امنیتی 
نمی رفتند! همین مسئله هم بر نگرانی ما می افزود. لذا 
در اغلب تصاویر نمازجمعه های مرحوم پدر، سر بنده در 
پایین جایگاه مشخص است که دائم در حال رفت وآمد 

برای مراقبت از ایشان هستم.
دیدگاه امام خمینی)ره(  پس از برگزاری 
نخستین نمازجمعه تهران، درباره حاشیه و متن این 

آئین چه بود؟
آقای جاللی تعریف می کــرد: آن روز وقتــی تصاویر 
ضبط شده توسط هلی کوپتر از نخســتین نمازجمعه 
تهران، از تلویزیون پخش شــد، با حاج احمدآقا تماس 
گرفتم  که نظر حضرت امام)ره(  را جویا شوم. احمدآقا 
به ایشان گفته بود: » امام)ره(  دستشان را به زمین تکیه 
داده و در حالتی شــبیه به نیم خیز، به خطبه های نماز 
گوش می دادند و ما را هم تشــویق می کردند  که به آن 
گوش دهیم. زمانی که پخش نماز تمام شد، از جایشان 
بلند شدند و گفتند: عجب نمازی شد!...«. آقای جاللی 
حتی، در پــی برخی اعتراضات بعضی دوســتان که از 
قول حضرت امــام)ره(  نیز درباره پخــش نمازجمعه و 
خطبه های آیت اهلل طالقانی، نکاتــی را نقل می کردند، 
به قم و نزد ایشان می روند و نظرشان را جویا می شوند. 
  امام)ره(  در آن دیدار به آقــای جاللی می گویند: »اگر 
شما از من مطلبی را شنیدید صحیح است، در غیراین 

صورت توجه نکنید!«.
ارزیابی شــما از خطبه هــای آیت اهلل 

طالقانی، در نخستین نمازجمعه تهران چیست؟
آن روز در خطبــه اول، آیت اهلل طالقانــی در رابطه با 
جایگاه، ضــرورت و آداب نمازجمعــه صحبت کردند؛ 
چرا که در آن مقطع، مردم آشــنایی چندانی با مسائل 
نمازجمعه نداشــتند. حتی چند بــاری هم حین ایراد 
خطبه ها، عده ای شعار ســر  دادند که باعث شد پدر به 
ایشان تذکر دهند. با گذشــت زمان، کم کم چگونگی و 
آداب نمازجمعه برای مردم جا افتاد. در خطبه های دوم 
هم، پدر اغلب واقعیت ها و مسائل روز جامعه را مطرح 
می کردند. ایشان در طرح مشکالت مردم، حتی مسائلی 
مانند ترافیک را هم از نظر دور نمی داشــتند. خاطرم 
هست پدر برای تشویق مردم به استفاده از وسایل نقلیه 
عمومی و اهمیت مسئله ســوخت، در یکی از نمازهای 
جمعه شان به مردم گفتند: »چرا باید ماشین های تک 
سرنشین در شهر حرکت کنند  که هم باعث آلودگی هوا 
و هم مصرف بنزین شوند؟ باید از وسایل عمومی استفاده 
شود، تا مصرف سوخت کمتر شــده و همچنین باعث 
شود  تا هوای شهر پاکیزه و سالم تر باشد...«. این ازجمله 
مسائل روز جامعه بود که آیت اهلل طالقانی در خطبه های 
نمازشان به آنها اشاره  کردند  که البته و متأسفانه هنوز 
هم در زمره مسائل روز اســت. من فکر می کنم که اگر 
فیلم نمازجمعه های ایشــان، همین امروز هم از صدا و 
سیما پخش شود، بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ چرا که 
هنوز هم، بخش بزرگی از جامعــه، به آیت اهلل طالقانی 
عالقه دارند، حتی تصور می کنم که تأثیر این خطبه ها 

در میان جوانان کشور هم، فراوان خواهد بود.
حملــه آیــت اهلل طالقانی بــه برخی 
گروهک ها-که البته اوصافــی که در این باره به کار 
بردند، شامل ســازمان مجاهدین هم می شد- در 
یکی از خطبه های جمعه صــورت گرفت. زمینه ها 
و بازتاب های این موضع گیــری را  چگونه ارزیابی 

می کنید؟
آیت اهلل طالقانی در خطبه های نمــاز عیدفطر بود  که 
در برابر آنها موضع گیری کردند؛ چرا که ایشان متوجه 
شــدند، آنها نه تنها درصدد اصالح خود نیستند  بلکه 

تنها می خواهند قدرت را در دســت داشــته باشــند. 
آیت اهلل طالقانی در خطبه های آن روز گفتند: »شــما 
ادعای مردمی بــودن و حمایت از کارگــران را دارید، 
آنها چه ربطی به شما دارند؟ شــما کجا مانند آنها رنج 
برده اید؟ بسیار به من گفتند: شما اصالح ناپذیر هستید 
اما من اعتقاد داشتم که می توان شــما را اصالح کرد، 
من داشتم خود را فدیه شما می کردم، درحالی که شما 
اصالح ناپذیــر بودید. اکنون که این رهبر را که ســراپا 
دلسوزی برای مستضعفان است به خشم آوردید، جزای 
خود را بچشید!...«. البته همانطور که همگان می دانند، 
گرایش اصلی آیت اهلل طالقانی، به جذب دیگران بود و در 
این باره، سابقه طوالنی داشتند. پیش از انقالب هم اگر 
فردی با طرز فکر خاصی نزد ایشان می آمد که افکارش 
منطبق با اسالم نبود، ایشان سعی می کردند آن فرد را 
جذب کنند. بعد از پیروزی انقالب هم ایشان همچنان 
سعی در جذب اینگونه افراد به سمت نظام داشتند. اما 
زمانی که درمی یافتند آن فــرد یا افراد لجاجت دارند و 
نمی خواهند حقیقت را بپذیرند و یا از آن بدتر تنها برای 
استفاده از نام و وجهه ایشــان آمده اند، با آنها برخورد 

می کردند.
اشاره داشــتید به نگاه آیت اهلل طالقانی 
به جریان منافقین در واپسین فصل حیات. در کل 
مناسبات ایشان با این گروه، چه فراز و فرودهایی 

را پیمود؟
بانیان اولیه مجاهدین، از شــاگردان تفسیری و فکری 
پدر بودند. اعتماد ایشان به آنها، نسبتا زیاد بود. پس از 
اعدام آنها، بعضا جانشینان شان را هم می شناختند  اما 
به آنها اعتماد پیش گفته را نداشتند! با این همه سعی 
می کردند تا آنها را نیز در مسیر مبارزه و انقالب جذب 
کنند. قبل از پیروزی انقالب و در مقطع صدور فتوا علیه 
اعضای مارکسیست شــده مجاهدین در زندان اوین، 
آیت اهلل طالقانی هم با برخی از اعضای این سازمان، در 
یک محل به سر می بردند. در آن زمان اعتقاد مجاهدین 
هم بند با آیت اهلل طالقانی، متاثر از فتوای صادر شــده 
این بود که ایشــان هم یک روحانی اســت مانند دیگر 
روحانیان و تفاوتی بین آنان وجود ندارد! اما زمانی که 
انقالب به ثمر رسید، شعارهایی سر دادند مبنی بر اینکه 
آیت اهلل طالقانی با ماست، درحالی که هدف پدر از مفتوح 
نگاه داشتن باب گفت وگو با این گروه، هدایت آنان بود. 
ایشان اعتقاد داشت که برخی از اعضای این گروه به دلیل 
جوانی، خام صحبت ها و وعده های سرانشان شده اند و 
باید به آنها، راه صحیح را نشان داد. یادم هست یک بار 
در مالقاتی که بنده نیز حضور داشــتم، به آنها گفتند: 
»پدران شما آدم های خوبی بودند، اما شما با رفتارهای 
ناصواب خود، به وجهه خودتان و من آسیب می زنید!...«. 
آنها همچنیــن در ماجرای پس دادن اســلحه ها و نیز 
ساختمانی که اشغال کرده بودند  هم مورد عتاب ایشان 

قرار گرفتند.
بعد از نمازجمعه ای که بدان اشاره رفت، 
ارتباط سران و بدنه ســازمان با آیت اهلل طالقانی 

چگونه بود؟
از آن به بعد، اعضای سازمان چندان دور و بر پدر نیامدند. 
البته از آن خطبه تا رحلت ایشان هم، زمان زیادی طول 
نکشید. تا پیش از آن، با هر مشکلی که در جامعه روبه رو 
می شدند، به هر نحو ممکن سعی می کردند  تا خود را به 
آیت اهلل طالقانی برسانند. البته پدر هم فرموده بودند که 
مالقات های آنها محدود شود. لذا از هر 10نوبتی که آنها 
مراجعه می کردند، موفق به یک بار مالقات می شدند! هر 
بار هم آیت اهلل طالقانی بــه آنها تذکر می دادند: »اگر به 
نصایح گوش فرادهید و براساس آن عمل  کنید، حمایت 
می شوید اما اگر من صحبتی  کنم و شما عملکرد دیگری 
داشته باشید و بخواهید آن را به حساب من بگذارید، آن 
موقع من هم از شما نمی توانم دفاعی داشته باشم...«. 
با این همه و معموال، سازمان سخنان پدر را، به صورت 

دلخواه در جامعه منعکس می کردند.

سمیرا سجودی
روزنامه نگار گزارش

در روزهایی که بر ما گذشــت، از چهل و سومین 
سالروز اقامه نخستین نمازجمعه تهران، به امامت 
زنده یاد آیت اهلل سیدمحمود طالقانی عبور کردیم. 
هم از این روی و در بازخوانی شــمه ای از گفته ها 
و ناگفته های این رویداد تاریخی، با ســیدمهدی 
طالقانی، فرزند آیت اهلل و از فعاالن برگزاری این آئین 
عبادی- سیاسی، به گفت وگو نشسته ایم. امید آنکه 
تاریخ پژوهان انقالب اسالمی و عموم عالقه مندان را  

مفید و مقبول افتد.

به عنوان نخستین پرســش، زنده یاد 
آیت اهلل ســیدمحمود طالقانی، از چه مقطعی در 

اندیشه احیای نمازجمعه در ایران بودند؟
به نام خــدا. ابتدا باید اشــاره کنم از آنجــا که مرحوم 
آیت اهلل طالقانی، به شدت قائل به اتحاد دین و سیاست 
بودند، همواره برگزاری شعائر اجتماعی اسالم ازجمله 
نمازجمعه را، پیگیری می کردند. ایشان حتی در دوران 
زندان نیز  به برپایی نمازجمعه عالقه مند بودند و گاهی 
امکان برپایی آن را می یافتنــد. هرچند به دلیل وجود 
برخی شبهات شرعی و همچنین مزاحمت های ساواک، 
از ادامه برپایی آن در زندان بازماندند. به عنوان مثال در 
زمانی که آیت اهلل طالقانــی در زندان قصر زندانی بوده 
و آنجا نمازجمعه برپا می کرده، آیت اهلل خوانساری در 
مسجد امام خمینی )ره( فعلی )شاه سابق(، نمازجمعه 
برگزار می کرده اســت. طبق ضوابط شــرعی، فاصله 
2محلی که نمازجمعه در آنها برگزار می شــود، نباید 
کمتر از 6کیلومتر باشــد. درحالی که فاصله مســجد 
امام)ره( و زندان قصر، کمتــر از 6کیلومتر بود. لذا این 
مسئله باعث شــد، که نمازجمعه های آیت اهلل طالقانی 
در زندان تعطیل شوند. البته ایشان دائما مسئله برپایی 
نمازجمعه را در ذهن خود داشــتند و پس از پیروزی 
انقالب اســالمی، با امام خمینی)ره( هــم در این باره 
صحبت می کردند. از ســوی دیگر شهیدمطهری هم 
در موضوع برگزاری نمازجمعه، اصرار زیادی داشــتند 
و حتی پیش تر در کتاب هایشــان هم  این مســئله را 
مطرح کرده بودند. با این همه تا چند ماه پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، این مسئله از سوی امام)ره(  مسکوت 
بود. به نظر من ایشان در این دوره، در حال ارزیابی این 
موضوع بودند، چون برگزاری این نماز در ایران، چندان 
هم مسبوق به سابقه نبود. این گذشت تا اینکه در روز 
چهارشنبه سوم مردادماه 1358، مرحوم حاج احمدآقا 
از قم با پدر تماس گرفتــه و می گوید: » امام)ره(  تأکید 
کردند که روز جمعه پنجم  مردادمــاه، نمازجمعه در 
تهران برگزار شود. عالوه بر این ایشان اصرار دارند  که 
خود شــما باید امامت نماز را برعهده داشته باشید«. 
آن روز پدر به احمدآقا گفتــه بودند: »اجازه دهید فرد 
مناسبی را برای امامت نماز انتخاب کنیم«. اما احمدآقا 
گفته بودند: »نه، امام)ره(  اصرار دارند که خود شما امام 

جمعه تهران باشید«.
برای برگــزاری نمازجمعه تهران، از چه 

روی زمین چمن دانشگاه تهران انتخاب شد؟
بعد از مطرح شدن موضوع برپایی نمازجمعه از سوی 
 امام خمینی)ره( ، آیت اهلل طالقانی زمانی خواســته 
بودند که در رابطه با مکان برگزاری نماز، مشورت و 
تصمیم گیری کنند. از آنجا که در آن روز، آقای احمد 
جاللی )معاون صداوسیمای وقت(، برای ضبط برنامه  
»با قرآن در صحنه« در منزل ما بود، دانشگاه تهران 
را به عنوان محل برگزاری نمازجمعه، به پدر پیشنهاد 
می کند. واقعا هم دانشگاه تهران، بهترین محلی بود 
که در آن شرایط به نظر می رســید. البته پس از آن، 
با اعضای شورای انقالب، شــهید بهشتی و بزرگان 
دیگر هم درخصوص اینکه محل برگزاری نمازجمعه 
دانشگاه  تهران باشد، مشورت صورت گرفت که آنها 

هم برگزاری آن در این محل را، بسیار پسندیدند.
با عنایت به فرصــت اندکی که تا جمعه 
وجود داشــت، مقدمات برگزاری این آئین چگونه 

فراهم شد؟
واقعاً با آن فرصت کم، تهیه وســایل مــورد نیاز برای 
برپایی نخستین نمازجمعه، بسیار دشــوار بود. لذا در 
تهیه و تدارک امکانات، به حداقــل اکتفا کردیم تا در 
هفته های بعد، به مرور آنها را تأمین کنیم. آقای جاللی 
هم عجالتا، اطالعات و تبلیغات الزم برای تشویق مردم 
به شرکت در آیین را، از طریق تلویزیون انجام داد. ایشان 
در همان شب سوم مردادماه، با مدیران وقت تلویزیون 
تماس گرفتند و به آنها اطــالع دادند  که به فرمان  امام 
خمینی)ره(  قرار اســت که آیت اهلل طالقانی در پنجم  
مردادماه، نمازجمعه برپا کنند. این مسئله در برنامه ای 
پس از بخش های رسمی خبر، توســط ایشان اعالم و 

تبیین شد.
در مسیر تمهید امکانات حداقلی الزم 
برای برگزاری نمازجمعه، با مشکل خاصی مواجه 

نبودید؟
مشکل خاصی نداشــتیم، فقط عده ای با پخش دعوت 
مردم به نمازجمعه در تلویزیون، موافق نبودند! آن زمان 
آقای جاللی به عنوان معاون تلویزیــون، در همه امور 
مسئول بود، غیر از بخش خبر. معاونت خبر وقت هم، 
زیربار پخش پیام دعوت مردم به نمازجمعه نمی رفت! 
اما در نهایت و به دلیل حساســیت موضوع، این پیام از 

تلویزیون پخش شد و تأثیر خود را نیز گذاشت.
اشــاره کردید به پاره ای از مخالفت ها، 
با اعالم اقامه نمازجمعه تهــران به امامت آیت اهلل 

طالقانی. به نظر شما علت این امر چه بود؟ 
عده ای بودند کــه از دوران پیش از پیــروزی انقالب 
اسالمی، با آیت اهلل طالقانی مشکل داشتند. فکر می کنم 
علت عمده هم این بود که مرحوم طالقانی، بسیار به روز 
و خالق بودند. مثال ســال ها قبل و پس از فوت جمال 
عبدالناصر، پدر در مســجد هدایت، بــرای او مجلس 
ختمی گرفتند. ایشان همچنین برای پیروزی انقالب 
الجزایر   در مسجد مراسم جشنی برپا کردند. عالوه بر 
این، ایشان نخســتین فردی بودند که خواستند برای 
فلســطینی ها فطریه جمع آوری شــود. این مسائل، 
مجموعا باعث مخالفت برخی عناصر و جریانات می شد. 

اعضــای ســازمان مجاهدین پــس از خطبه انتقــادی پدر ادعايــی، چنــدان دور و بر 
ایشان نیامدند! تا پیش از آن، با هر مشکلی که در جامعه روبه رو می شدند، به هر 
نحو ممکن سعی می کردند  تا خود را به آیت هللا طالقانی برسانند. البته پدر ادعايی 
هم فرمــوده بودنــد  که مالقات هــای آنها محدود شــود. لــذا از هر 10نوبتــی که آنها 
مراجعه می کردند، موفق به یک بار مالقات می شدند! هر بار هم آیت هللا طالقانی 
به آنها تذکر می دادند: » اگر من صحبتی  کنم و شما عملکرد دیگری داشته باشید 

و بخواهید آن را به حساب من بگذارید، نمی توانم دفاعی داشته باشم...«

نی
لقا

 طا
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سی

تاریخ اسالم

حقیقت عاشورا
کتاب »حقیقت عاشورا«  با زیر عنوان 
»از عاشورای حسین)ع( تا تحریفات 
عاشورا« نوشته محمد اسفندیاری از 
سوی نشر نی منتشر شده است. در 
مقدمه آن آمده است:» کتاب حاضر 
عهده دار بررسی نهضت امام حسین 
علیه الســالم اســت: از حماسه آن 
حضرت تا کوشش او برای جلوگیری 
از جنگ، از ســتم ســتیزبودن امام 

حسین)ع( تا عقالنی بودنش و پرهیزش از افراط گرایی، از درس هایی 
که از امام حسین)ع( می توان آموخت تا عبرت هایی که از مخالفانش 
باید فراگرفت، از اینکه امام حســین)ع( چــه می گفت تا اینکه 
مخالفانش چه می گفتند؛ و عاشورا نزاع چه با چه بود. نهضت عاشورا 
2 ویژگی برجسته داشت؛ نخست اینکه حماسی )ظلم ستیزانه( 
بود و دوم اینکه عقالنی بود؛ یعنی همان دو ویژگی ای که عده ای 
در جمع آنها توفیق نمی یابند. اما بعد، 5 تحریف سهمگین دامنگیر 
آن شد: 1. تقلیل یافتن آن به عزاداری )با غفلت از ظلم ستیزی( 2. 
تفسیرهای غیرعقالنی از آن 3. تفسیرهای فوق واقعی ۴. تفسیرهای 
افراطی و خشونت آمیز 5. تفسیرهای عامیانه.« محمد اسفندیاری 
)زاده 1338، تهران( اسالم پژوه، تاریخ نگار، کتابشناس و سرپرست 
دانشنامه امامت )موسوعه االمامه فی نصوص اهل السنه( است. وی 
در تهران و قم به فراگیری علوم حوزوی پرداخته و از استادانی چون 
آیات یحیی نوری، عبداهلل جوادی آملی، رضا استادی، محمدعلي 
گرامی قمی، قدرت اهلل وجدانی فخر و استاد محمدرضا حکیمی 
بهره برده است. او عضو شورای عالی چندین نشریه و نهاد و مشاور 
علمی برخی مؤسسه های علمی است. بعضی از کتاب ها و مقاالتش 
به عنوان آثار برگزیده کشوری، ازجمله کتاب سال جمهوری اسالمی 

ایران، انتخاب شده است.

تاریخ اسالم امام )ره( گفتند: عجب نمازی شد!
»آیت اهلل سیدمحمود طالقانی و اقامه نمازجمعه تهران، در آینه یادها و یادمان ها« در گفت و گو با سیدمهدی طالقانی
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خبر روزنقل قول خبر

 یک روز پس از خبری شدن ورود 

سازمان بازرســی کل کشور به گزارش
ماجــرای ربوده شــدن تابلوی 
منتسب به مظفرالدین شاه قاجار و فروش آن در 
حراجی کریســتی لندن، فرمانده یگان حفاظت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور 
از تشــکیل کمیته مقابله با قاچاق آثار تاریخی و 
صنایع دستی در وزارت میراث فرهنگی به عنوان 

بازوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد.
به گزارش همشهری، این خبر درست در شرایطی 
اعالم می شود که ماجرای سرقت یکی از اعضای 
سابق یگان حفاظت میراث فرهنگی از موزه همدان 
هم خبری شد و این فرد که آن زمان با قرار وثیقه 
آزاد شــده بود به تازگی در تهــران و این بار نیز 
به دلیل قاچــاق و عرضه آثار تاریخی کشــور در 

تهران بازداشت شد.
اگرچه براســاس قوانین کشــور موضوع قاچاق 
و خرید و فروش اشــیای تاریخی جرم اســت و 
مجرمان نیــز به مجازات حبــس و جزای نقدی 
محکوم می شــوند امــا وزارت میراث فرهنگی و 
کارشناســان آن حوزه همچنان از کافی نبودن 
مجازات های مرتبط با قاچاق اشیای تاریخی در 
کشــور خبر می دهند. مجازات هایی که به زعم 
آنها بازدارنده نیست و مجرمان این بخش به رغم 
تالش نیروهای یگان حفاظــت میراث فرهنگی 
برای کشف جرم با قرار و تودیع وثیقه یا گذراندن 
حبس های کوتاه مدت آزاد می شوند و بار دیگر به 
چرخه قاچاق و خرید و فروش آثار تاریخی کشور 

ورود می کنند.

مقابله با حفاری های غیرمجاز
عزت اهلل ضرغامی پیش تر درخصــوص مقابله با 
قاچاق اشیای تاریخی و حفاری های غیرمجاز در 
محوطه های باستانی گفته بود که هنر آن است که 
مجرمان این حوزه را تبدیل به دوستداران میراث 

فرهنگی کشور کنیم.
برخی ناظران حوزه میراث فرهنگی اما از افزایش 
حفاری های غیرمجاز و خرید و فروش آثار تاریخی 
در بازارهای سیاه به دلیل شــرایط بد اقتصادی 
به همشــهری خبر داده اند. به گفته آنها در نقاط 
محروم کشــور که بیکاری معضل فراگیر است، 
روســتاییان و مردم محلی به حفــاری غیرمجاز 
در برابر دریافت مبالغ ناچیز ترغیب و تشــویق 

می شوند. درحالی که سود اصلی ناشی از اقدامات 
آنها به جیب قاچاقچیان حرفه ای اشیای تاریخی 

سرازیر می شود.

تشکیل کمیته مقابله با قاچاق
حاال اما سردار حسن مهری، فرمانده یگان حفاظت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی از 
تشکیل کمیته مقابله با قاچاق اشیای تاریخی و 

محصوالت صنایع دستی در وزارت میراث فرهنگی 
خبر داده است که به گفته او با وظایف ستاد مقابله 
با قاچاق کاال و ارز همخوان است و قرار است این 
کمیته ارتباط ویژه ای با ســتاد مقابله با کاال و ارز 

برقرار کند.
ســردار حســن مهری گفته اســت که کمیته 
مقابله با قاچاق اشــیای تاریخــی و محصوالت 
صنایع دســتی ایران با دستور عزت اهلل ضرغامی، 

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
تشکیل شده است.

به گفته این مقام مســئول امنیتی، علی دارابی 
قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور نیز 
پیگیری زیادی برای تشکیل این کمیته داشت و 
هدف اصلی از این اقدام، کاهش جرائم مرتبط با 
قاچاق در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دســتی 

کشور است.
ســردار مهری براســاس خبــری کــه وزارت 
میراث فرهنگــی مخابره کرده  گفته اســت که 
از نخســتین روزهای انتصاب به سمت فرمانده 
یگان حفاظــت میراث فرهنگی به عنوان نماینده 
تام االختیار وزیر در جلسات ستاد مقابله با کاال و 

ارز نیز شرکت می کرد.
او گفته است با توجه به حساســیت ها در حوزه 
مقابله با قاچاق اشــیای تاریخی و صنایع دستی 
ضرورت تشــکیل این کمیته احســاس می شد 
و خوشــبختانه ایــن کمیتــه تشــکیل و دبیر 
و اعضــای ایــن کمیتــه در حکمی از ســوی 
 قائم مقــام وزیــر و معــاون میراث فرهنگــی

منصوب شدند.

تشکیل کمیته مقابله با قاچاق در وزارت میراث
وزارت میراث فرهنگی کمیته مقابله با قاچاق اشیای تاریخی را به فرماندهی معاون میراث فرهنگی تشکیل داد

فرحناز رافع 
رئیس مرکز ملی فرش ایران 

ســفر پوتیــن بــه ایــران منجــر بــه توســعه 
بازارهــای جدیــد فــرش ایران شــده اســت. 
اما در فضای مجازی خبری منتشر شد که 
فرش بافته شده با سه و نیم کیلوگرم طال و 
نقره در سفر والدیمیر پوتین به تهران به او 
اهدا شده است و ســؤال من این است که 
آیا اصال می شود با سه و نیم کیلو طال فرش 
۶متری بافــت؟ بــرای بافــت چنین فرشــی 

30کیلوگرم طال نیاز است.

مصطفی فاطمی
دبیر ستاد خدمات سفر 

قطار ویژه محرم برای استان زنجان راه اندازی 
شــد و این قطار کــه از روز شــنبه ۱۵مردادماه 
همزمــان بــا هشــتم مــاه محــرم از تهــران بــه 
مقصــد زنجــان برقــرار می شــود، حــدود 
300صندلــی ظرفیــت دارد. بــرای راه انــدازی 
قطار ویژه به مقصد قم، کاشــان و یــزد که در 
روزهای پایانی دهه اول محرم، آیین های ویژه 

عزاداری برگزار می کنند مذاکره شده است.

جدال رسانه ای در معرفی ایران 
توسط اینفلوئنسرهای روس 

ورود اینفلوئنســرهای روس به ایران به همت یک زن روس 
مقیم ایران تبدیل به یک جدال رسانه ای در غرب با صنعت 
گردشگری ایران شده است. تصاویر و فیلم های حضور این 
افراد در فضاهای مجازی به نوشته خبرگزاری مهر ترند شده 
اســت و به تازگی نیز روزنامه تایمز در گزارشی درباره سفر 
اینفلوئنسرهای روس به ایران اعالم کرد: ایران مقصد جدید 
اینفلوئنسرهای روس شده است. اگر در گذشته آنها به اروپا 
هجوم می بردند و لباس طراحان را در پاریس و لندن به رخ 
می کشیدند، حاال وارد تهران می شوند. چون دیگر اروپا به آنها 
ویزا نمی دهد. در این گزارش به نقل از یکی از وبالگ نویسان 
روس که به ایران سفر کرده نوشته شده »از تفاوت بین انتظار 
و واقعیت شگفت زده هســتم و چقدر ما درباره ایران تعصب 
داریم!« ورود بالگرهای روس به ایــران در گزارش تایمز به 
ســفر پوتین به تهران نیز گره خورد. اما در مقابل آن به این 
موضوع پرداخته شده که خیلی ها از اینکه گردشگران خارجی 
در قالب بالگر به ایران می آیند ناخرسند هستند و می گویند 
اینفلوئنسرهای تبلیغاتی روس از سبک زندگی مجلل خود 

در ایران لذت می برند. 
به گزارش مهر، نکته ای که در همه این گزارش ها و انتقادها 
نادیده گرفته می شــود این اســت که چرا نباید ایران زیبا 
را نشــان داد؟ فارغ از اینکه این نمایش توســط خارجی ها 
انجام شــود یا افراد دیگر و حتی فارغ از اینکه چه کسانی با 
چه اهدافی بالگرها را به ایران می آورند ســؤال اینجاســت 
که  ارائه تصویر از زیبایی های ایران چه مشــکلی را به وجود 
می آورد؟ همه ایرانی ها بر این باور هســتند که کشورمان 4 
فصل و دارای جاذبه های گردشــگری زیبایی است خیلی از 
آنها وقتی تصویری از این زیبایی ها را منتشــر می کنند در 
کنارش می نویسند اگر این زیبایی ها در خارج از کشور بود 
چه تبلیغاتی که برای آن نمی شــد. اما حاال کافی است در 
موتورهای جست وجوگر کلمه »ایران« نوشته شود آن موقع 
است که خیلی از ما از انتشار تصاویر سیاه از ایران زیبایمان 
ناراحت می شویم و می گوییم چرا خارجی ها تصور می کنند 
ایرانی ها هنوز با شتر جابه جا می شوند و یا ایران کشوری ناامن 
اســت. در این میان نباید نادیده گرفته شود که توقع تبلیغ 
ایران از نهادهای مرتبط و افراد فعال در حوزه گردشــگری 
کم نیســت ولی با وجود این ذکر این نکته ضروری است که 
فعالیت گسترده رسانه های معاند موجب شده تا موانع زیادی 
برای دیدن جذابیت های ایران به وجــود بیاید آنقدر که هر 
اندازه ایران را با تصاویر زیبایش نشان دهیم کسی آن را باور 
نمی کند. هر چند در این نوع تصاویر و تورهای گردشــگری 
باید نکاتی مدنظر قرار گیرد ازجمله اینکه شــرایط حضور و 
حتی پوشش افراد در جاذبه های گردشگری باید به گونه ای 

باشد که برای همه مردم در دسترس باشد نه عده ای خاص.

برنامه ریزی کالن
دبیر کمیته مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و صنایع دستی با اعالم این موضوع که براساس بند 
»ج« ماده۳۶ قانون مبارزه با کاال و ارز، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
فهرست دستگاه های کاشف است و به همین دلیل، برنامه ریزی کالن و تشریک مساعی با هدف 
پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی، ایجاد هماهنگی و 
تعامل سازنده با ستاد مقابله با کاال و ارز، ایجاد کارگروه های آموزشی و هماهنگی با دستگاه های 
کاشف، تشدید مقابله با سوداگران و انجام اقدامات پیشگیرانه، جلوگیری از ورود صنایع دستی 
قاچاق و تقلبی به کشور و... از مهم ترین اهداف تشکیل کمیته مقابله با قاچاق اشیای تاریخی 

و صنایع دستی است.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی گفته است: براساس برنامه ریزی ها جلسات این کمیته 
هر ۳ماه یک بار به ریاست قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی برگزار می شود و نخستین 
جلسه این کمیته نیز به زودی برگزار خواهد شد و امید است با فعالیت این کمیته شاهد کاهش 

جرائم در حوزه قاچاق میراث فرهنگی و صنایع دستی باشیم.

مکث
گردشــگری کشــاورزی از ابتــدای ســال 
تاکنــون در کشــور اجــرا شــده اســت کــه 
براساس اعالم معاونت گردشگری کشور 
بســیاری از ایــن جشــنواره ها بــا موضــوع 
خوراک ترکیــب شــده بودند. گردشــگری 
کشــاورزی یکی از شــاخه های گردشگری 
اســت کــه در وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی یــک میــز 

تخصصی دارد.

 ۳۸۰
رویداد  

اســتان خراســان رضــوی در فهرســت 
میــراث ناملمــوس کشــور ثبــت شــدند 
و علــی دارابــی، معــاون میراث فرهنگــی 
وزارت میراث فرهنگی در 2 نامه جداگانه 
مراتــب ثبت ملــی این آثــار را به اســتاندار 
خراسان رضوی ابالغ کرد. مهارت ساخت 
عروسک های بومی، دانش و فنون سنتی 
بهره بــرداری از منابع آب، پخــت غذاهای 
محلی و آیین های مذهبی در این فهرست 

قرار دارند.
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