پنجشنبه  13مرداد  6 1401محرم 1444

سال سیام

تاسوعا و عاشورايحسيني را تسليت ميگوييم
پایتخت یکپارچه
رخت عزا بهتن کرد

شماره 24 8560صفحه

8صفحهراهنماويژهتهران 5000تومان
شماره بعدی روزنامه18،مرداد منتشر میشود

تهران از فردا
با اجرای برنامههای ویژه
آماده برپایی مراسم تاسوعا
و عاشورا میشود

HAMSHAHRI ISSN 1735- 6386
Vol.30 No.8560
THU AUG.04 2022

مراسم وداع با پیکرهای مطهر  5شهید خانطومان
عصر امروز در میدان امام حسین(ع) برگزار میشود

صفحه2

شورشی در خلق عالم

حق مطلب را
درباره قیام
عاشورا ادا
نکردهایم

ماتمکدههای دارالخالفه

هیئتیسکوالر؛متنتلخاست
هیئتی سکوالر ،سکوالر هیئتی نیســت .برخی فکر
میکنند هیئتی ســکوالر جوان با کروات و ششتیغ
یا زن بیحجاب یا غیره اســت .ســکوالر(به معنای
عرفی) وقتی پایش به هیئت رســید ،حرمت و قیمت

یافته است.
برخی دیگر فکر میکنند هیئت سکوالر طرفداران فالن روحانیاند که مورد حمایت
انگلیسیها هستند .برخی دیگر هیئت سکوالر را با انجمن حجتیه میشناسند؛ یا
هیئتی که حرف سیاسی نمیزند .از این موارد بگذریم ،نگرانکننده نیستند.
اما تا به حال درباره «هیئتی سکوالر» شنیدهاید؟
هیئتیهاي سکوالر نگرانکنندهتر و عمومیت بیشتري دارند .هیئتی سکوالر شاید
در هیئت غیرسکوالر باشد .راه دور نرویم .از خودمان حرف میزنیم...
هیئتی سکوالر کسی است که محبتش به اهلبیت از درب هیئت فراتر نمیرود .تنها
اثر اشک و ندبهاش حال خوب است و آرامش وجدان تخدیری.
هیئتی سکوالر ممکن است عکس امام و آقا هم در هیئتش باشد و در انتهای مجلس
هم انقالب را دعا کند.
بهخودمان 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 میکند که وقتی اهلبیت به کوفه رسیدند ،اهل شهر
به پهنای صورت اشک میریختند.
پس اشک بهتنهایی نشانه والیت نیست.
هیئتی سکوالر کســی اســت که محبتش به امام به منصه عمل نمیرسد .عمل؟
کدام عمل؟ هر عملی؟ خیر .عملی که نصرت امام و منطبق بر نقشه والیت باشد نه
تشخیص و اجتهاد شخصی.
برخی هیئتی و دیندارند و حتي اهل عمل .اما عملشان نسبتی با خواسته و نصرت
امامشان ندارد .نمونه تاریخیاش عبیداهلل بن حر جعفی .گفت من نیستم اما اسب
و شمشیرم برای شما.
برخی تالش میکنند ،خرجی میدهند ،کار و فعالیت دیندارانه هم دارند ،اما کار
امامشان را پیش نمیبرند .مثل اینکه امام در کربال باشد و ما در مدینه اهل مجلس
علم و خدمترسانی 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 روایتها؛
جهاد تبیین.
حرف تمام است؛ هیئتی سکوالر« ،انقالبی بدون عمل» یا «عمل ناانقالبی» است.
روح شریعتی شــاد با این جملهاش در حســین وارث آدم« :وقتی از صحنه حق و
باطل زمان خویش غایبی ،هرکجا میخواهی باش! چه به نماز ایســتاده باشی چه
به شراب نشسته».
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گرافیک :مهدی سالمی

س شب
اتوبو 

شــرکت واحد اتوبوســرانی عالوه بر خدماتی که در طول روز به شهروندان
ارائــه میدهــد ،بخشــی نیــز بــرای فعالیــت در شــب در نظرگرفتــه اســت.
براساس آمارهای ارائه شده ،اتوبوس شــب به طور میانگین حدود  ۳هزار
مسافر در شهر جابهجا میکند.
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اتوبوس
از ساعت  ۲۲تا  ۶صبح
فعالیت میکنند.

3هزارتومان

مسافر
بهوسیله اتوبوس شب
جا بهجا میشوند.

بلیت اتوبوسهای شیفت شب است که حدود
۳۰درصد از بلیت اتوبوسهای روز بیشتر است.
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از کربال تا خانطومان
نمیدانیم 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 ،نهتنها شــباهت با هم دارند،
بلکه در مواردی عینا تکرار شدهاست .در سال 61هجری کاروانی به دعوت رسمی
بزرگان و ذینفوذان کوفه ،حجاز را ترک و عازم این ســرزمین میشــوند .این را
میدانیم که مقایسه هر سرزمینی با کربال یا هر مناسبتی با عاشورا یا هر شخصیتی
با اباعبداهللالحسین(ع) قیاسی معالفارق است ،اما نمیتوان از کنار برخی شباهتها
که منشأ همه آنها را باید متأثر از فرهنگ عاشورایی دید ،بیتفاوت گذشت.
آنچه در عاشــورای ســال 61هجری اتفاق افتاد ،هــم برای اشــقیا الگویی برای
جنایتهای 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 جنگهای زیادی از جنگهای احد ،بدر ،خندق ،خیبر و ...در
زمان پیامبراسالم(ص) تا جنگهای جمل ،صفین و نهروان در زمان امیرالمومنین
علی(ع) رخ داد و پیروزیها و شکستهایی را هم درپی داشت .در این جنگها زخم
و جراحتهایی هم بر مسلمین وارد آمدهاست تا آنجا که دندان عزیزترین بنده خدا،
پیامبراســام در جنگ احد میشــکند و عموی بزرگوارش ،حمزه سیدالشهدا به
شهادت میرسد و امیرالمومنین ،علی(ع) نیز مجروح میشود ،اما همه این اتفاقهای
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 نمیکند ،چراکه ایمان داریم َ
«ل ی ْو َم کی ْومِک یا اَبا َع ْبدِاهلل».
در دوران حیات انقالب اسالمی به جهت دشمنیهای 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 دفاعمقدس هم ســرآمد همه آنها که شباهتهای
زیادی با صحرای کربال و حوادث آن ایام دارد را در شــلمچه میتوان سراغ گرفت؛
جایی که شدیدترین نبرد تاریخ جنگ ما در آن رقم خورد و بیشاز 11هزار شهید
و مفقوداالثر ،نتیجه ایستادگی آن بود و این ویژگی بود که شلمچه به کربالی ایران
مشهور شد.
بیش از 2ماه مقاومت جانانه ،آنهم در زمینی مســطح و بــدون جانپناه و تا پای
جان ایستادن درمقابل دشمنی که همه نیرو و ادوات خود را در این منطقه کوچک
استقرار داده بود؛ سخن گفتن دربارهاش آسان نیست تا چه رسد به اینکه تصور کنیم
جوانان ما علیاکبرگونه در مقابل دشمن چنان جانانه ایستادند که بدن پاکشان
همچون اربابشان «اربا اربا» شد.
«خان طومان» در ســوریه نیز قطعه دیگری از این مثلث سرنوشتســاز بود که
حتما تاریخ ،آن را در حافظــه خود ثبت خواهد کرد و هیــچگاه فراموش نخواهد
شد .در جنگ با تکفیریهای اجیرشــده قدرتهای غربی ،از «احرارالشام» گرفته
تا «اجنادالشام» و دهها گروه تروریست دیگر در ســوریه شاید هیچجا سختتر از
مقاومت در «خانطومان» نبودهاست.
میان این همه شــهید مدافــع حرمی هم که ما در ســوریه دادیــم در هیچجا به
اندازه شهادت 2شهیدمان نســوختیم؛ یکی زمانی که محسن حججی ،آن جوان
نجفآبادی در دستان آن نانجیب داعشی گرفتار آمده بود و با تأسی از حضرت قاسم
بنالحسن(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
ادامه در
صفحه2
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 میکنند.

آههایسوزان برشهیدان
نگاهی به مهمترین کتابها ،فیلمها و نواهای عاشورایی | 12

اجرای  40نسخه تعزیه

نگارش مجالس جدید تعزیه از زندگی یاران امامحسین(ع)| 5

ی امروز
ویژهها 
چين به عنوان بزرگترين شريك تجاري تايوان ،قصد دارد سفر رئيس مجلس
نمايندگان آمريكا به تايپه را با تحريم تالفي كند

هزينه ماجراجويي پلوسي ،از جيب تايوان

س دیپلماتیک و تهدیدهای نظامی چین ،رئیس مجلس
سرانجام پس از هفتهها کشوقو 
نمایندگان آمریکا به تایوان سفر کرد .نانسی پلوسی نخستین مقام ارشد آمریکایی است
که در 25سال گذشته در سفر رسمی به تایوان رفته است...

7

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

آغاز اصالح مقررات در نظام بانکداری

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 میکنند.
همزمان بازوی تحقیقاتی مجلس در یک گزارش پژوهشی...

4

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

بار دیگر ماجرای عدالت آموزشی

82درصد از رتبههای زیر 3000کنکور امسال ،جزو 2دهک درآمدی باالی کشور هستند.
از طرفی رتبهبندی مدارس در کنکور امسال هم تأیید میکند که سهم مدارس خاص در
کنکور به همین میزان زیاد است...

21

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

پیگرد قضایی برای عامالن اختالل اینترنت

قطعیها و اختالالت پیدرپــی اینترنت طی روزها و ماههای گذشــته ،عالوه بر
نارضایتیها و معطل ماندن کار مردم در حوزههای مختلف ،مسئلهای تحت عنوان
«حقوق کاربران» را برجسته میکند...

22

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

گروگانگیران میخواستند رابینهود باشند

زوج جوان و تحصیلکرده ،اسلحهای 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 ...

6

معادالت طوري رقم خورده که ليگ برتر بيستودوم فوتبال کشورمان
نميتواند چند قرباني بزرگ نداشته باشد

قربانی بزرگ فصل جدید لیگ برتر کیست؟

احتماال شما هم موافقید که مسابقاتی که از جمعه 21مرداد آغاز خواهد شد ،گرانترین
فصل تاریخ فوتبال باشگاهی در ایران است؛ فصلی که تیمها در آن به شکل دیوانهوار
ریختوپاش کردند و قیمت بازیکنان ایرانی تا جایی باال رفت که...
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خبر

دولت

حکمرانی عالمانه
در گرو شجاعت دولت

اعضای کابینه در حاشیه جلسه هیأت دولت
چه گفتند؟

دولت پاسخگو به افکار عمومی

رئیسجمهور در جلســه دیروز هیأت دولــت ،حکمرانی
عالمانه و مسئوالنه را در گرو شجاعت دولت در تصمیمگیری
دانست و اظهار کرد :نباید متأثر از برخی حواشی و پیامدهای
کوچک احتمالی ،از زیربار مسئولیت تصمیمهای بزرگ و
ضروری برای کشور شــانه خالی کنیم .دولت تجلی اراده
مردم است و باید در راســتای تأمین خیر عمومی و منافع
مردم گام بردارد.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،سیدابراهیم
رئیسی ،موفقیت در اجرای طرحهای بزرگی مانند «دارویار»
را در گرو اطالعرسانی جامع و دقیق و روایتگری مسئوالنه
دانست و افزود :در اجرای چنین طرحهایی الزم است نسبت
به گرههای ذهنی و ابهامهایی که در افکارعمومی بهوجود
میآید ،حساس باشــید و با ســرعت و دقت در این زمینه
اطالعات الزم را به مردم بدهید.
وی همچنین با تأکیــد بر اهمیت روایتگــری و اقدامهای
تبیینــی از ســوی دســتگاههای اجرایی ،ادامــه داد :اگر
دســتگاههای مجری ،خود روایــت درســت و بهنگام از
اقداماتشان را ارائه نکنند ،دیگران این اقدامها را به شکلی
روایت میکنند که نتایج اقدامهای مهم دولت زیرســؤال
میرود و بعضا نقاط قوت در افکار عمومی ،نقطه ضعف جلوه
داده میشود.
رئیسجمهور برخی کارهای انجامشــده در این دولت را از
آرزوهای دیرینه کشور برشمرد و گفت :از بین بردن زمینه رانت
و قاچاق دارو با اجرای طرح دارویار ،ساماندهی صدور مجوزها و
اجرای بخشهای اصلی سامانه جامع تجارت ،ازجمله مواردی
است که باید به خوبی برای افکار عمومی تبیین شود تا بزرگی
کاری که انجام شده از نظرها پنهان نماند.

اعضای هیأت دولت در حاشــیه جلســه چهارشنبه هیأت
دولت مواضع شــفافی در ارتباط با برخی انتقادات عمومی
و در دفاع از حقوق مردم داشــتند .وزیر اقتصاد ،وزیر ورزش
و جوانان ،وزیر ارتباطات ،سخنگوی دولت و رئیس سازمان
انــرژی اتمی چهرههایــی بودند کــه گفتوگوهای خبری
صریحی با خبرنگاران داشتند .تصمیمات معیشتی دولت و
در صدر آن تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران و کارمندان
بهویژه بازنشســتگان همچنان جــزو اصلیترین محورهای
کاری دولتمردان رئیسی قرار دارد .اخیرا هیأت دولت برای
تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان اختیارات خود را
به احســان خاندوزی وزیر اقتصاد ،محمدهادی زاهدیوفا
سرپرست وزارت کار و مســعود میرکاظمی رئیس سازمان
برنامه و بودجه محول کرد .خاندوزی درباره برگزاری جلسه با
هیأت امنای سازمان بازنشستگی برای تعیین افزایش حقوق
آنها ،گفت :جلسه برگزار شــده است ،اما جزئیات آن را آقای
زاهدیوفا که وزیر مرتبط هستند ،ارائه خواهد کرد.

وداع با یاران عاشورایی حاجقاسم

مراسم وداع و بدرقه پیکر مطهر شهدای خانطومان عصر امروز با حضور مردم تهران در میدان امام حسین(ع) برگزار میشود
قضایی

تبادل اسدی فعال
در دستورکار نیست
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز خود با
بیان اینکه بحث تبادل اسداهلل اسدی فعال در دستور
کار نیست،گفت :اسدی از مأموران دیپلمات ایران و
براساس مقررات ،واجد مصونیت سیاسی بودهاست.
وی در آلمان ۱۰۱روز بازداشت غیرقانونی بودهاست.
بهگزارش میزان ،مســعود ستایشی با اشاره به اینکه
پساز انتقال اسدی به بلژیک ،وی به ۲۰سال حبس
محکوم شــد ،گفت :الیحه معاهده انتقال محکومان
بین ایران و بلژیک را به فال نیک میگیریم.
وی درباره فرد ســوئدی تازه دســتگیر شــده نیز
توضیحاتی ارائه کرد و افزود :فرد ســوئدی که اخیرا
دستگیر شده ،با عناصر جاســوس در ارتباط بوده و
مأموریت داشتهاســت که از وضعیت یک جاسوس
دیگر در ایران کسب اطالع کند.
ستایشــی ادامه داد :نظام قضایی جمهوری اسالمی
ایران با جاسوســان و مرتبطان آنهــا برخورد قاطع،
بازدارنده و پشــیمانکننده خواهد داشــت .دولت
سوئد دســت از اعمال خالفکارانه و تعدی به حقوق
و حاکمیت ملی کشور ما از طریق اعزام جاسوسها
بردارد.
ســخنگوی دســتگاه قضا درباره پرونده یک فعال
رسانهای نیز عنوان کرد :اشــتری باید بداند که همه
ما ملزم به اجرای قانون هســتیم ،نمیشود قسمتی
از قانون را که به نفع ماســت بپذیریم و قسمت دیگر
را نپذیریم .متأسفیم که میبینیم فردی از اصحاب
رسانه فعل یا ترک فعلی دارد که قابل مجازات است.

خبر
مذاکرهکننده ارشد ایران به وین رفت

سخنگوی وزارت امورخارجه از عزیمت هیأت مذاکرهکننده
کشورمان به وین باهدف ادامه مذاکرات برای رفع تحریمهای
ظالمانه علیه ملت ایران خبرداد .بهگفته ناصر کنعانی ،دراین
دور از گفتوگوها که به روال قبل با هماهنگکنندگی اتحادیه
اروپا برگزار خواهد شــد ،درباره ایدههای مطرحشده ازسوی
طرفها ،ازجمله ایدههای ارائه شده ازسوی جمهوری اسالمی
ایران که هفته جاری به طرف مقابل ارائه شد ،بحث و تبادلنظر
خواهد شــد .نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای توافق
هستهای نیز در پیامی خبرداد که برای ازسرگیری این مذاکرات
میان ایران و قدرتهای جهانی راهی وین شدهاست .انریکه مورا
دراین باره در صفحه توییترش نوشت« :در راه وین برای مذاکره
درباره اجرایی شــدن کامل برجام بر مبنای متن ارائه شــده
هماهنگکننده مذاکرات [جوزپ بورل] در  ۲۰ژوئیه هستم».

قدردانی نمایندگان مجلس از سربازان گمنام
امامزمان (عج)

در جلســه علنی دیروز مجلس ،بیانیه ۲۰۲نفر از نمایندگان
در قدردانی از اقدامهای ســربازان گمنام امامزمان(عج) درپی
خنثیسازی توطئه دشمنان قرائت شد .بهگزارش خانه ملت،
دراین بیانیه آمده بود  :ما نمایندگان مجلس شــورای اسالمی
ضمن تقدیر و تشــکر از اقدامهای اخیر ســربازان گمنام امام
زمان(عج) در وزارت اطالعات و بهویژه در پیشگیری اقدامهای
عملیاتی و دســتگیری جاسوسان سرویس موســاد ،از همه
مجاهدان عرصه ایثار و شــهادت میخواهیم به شیطنتهای
استکبار پاسخ کوبنده و درخور بدهند .دراین بیانیه همچنین
به ایادی اســتکبار و بهویژه رژیم کودککش صهیونیستی و
دستنشاندگان آن در گروهک تجزیهطلب کومله هشدار داده
شدهاست که اقدامهای مغرضانه آنان بدون پاسخ نخواهد ماند.
همچنین در جلســه علنی دیروز بیانیــه قدردانی  ۲۷۳نفر از
نمایندگان از عملکرد دیوان محاسبات کشور قرائت شد.

گزارش

حمید رضا بوجاریان

روزنامهنگار

سرتاسر شهر را بیرقهای سیاه اباعبداهللالحسین
پوشانده است؛  آســمان شــهر را بغض سنگینی
گرفته و به هر گوشــه و کناری کــه میرویم ،عطر
حسین(ع) در کوچهها پیچیده اســت .آقا امسال
میهمانان عزیــزی دارد؛ میهمانانی کــه امام را از
کربالی عراق راهی اســتقبال میهمانان تازه از راه
رســیدهاش از کربالی خانطومان کردهاست .او
سردار بیسر کربالست و میهمانش شهید عبداهلل
اسکندری سردار بیســر خانطومان است؛ کسی
که مانند ســرور و ســاالر شــهیدان کربال بعد از
شهادت ســرش بر نیزههای دشمن دست بهدست
شــد .قاتالنش مانند قاتالن حســین(ع) در آتش
غفلت خود شــاد و سرمست از شــهادتش بودند
غافل از اینکه اینگونه شهید شــدن آرزوی قلبی
او بود؛ این را همســر صبــورش میگوید وقتی در
آخرین مکالمه تلفنیشــان قبل از شهادت عبداهلل
به او گفته بود «تصدقت شــوم برایم دعا کنید» و
او خوب میدانســت خواســته همسرش چیست.
گرچه این سوی خط بغض سنگینش آرام و بیصدا
شکســته بود ،اما برای هرآنچه عبداهلل میخواست
دعا کرد؛ خوب میدانســت که عبداهللاش  در راه
اباعبداهللالحسین(ع) شهید میشود.

مادریشــان برگردند تا حال و هوای شــهرمان را
کربالیی کنند .حســینجان آنها عاشــقانی بودند
که نافشــان را به عشــق تو بریدند ،در مکتب تو
قد کشیدند ،عشق اربابشــان را در دل پروراندند
و برای دفاع از حــرم ناموســت کیلومترها دور از
خانه و کاشــانه با دشــمنان جنگیدند و در غربت
شهید شدند.
حاال نوبت ماســت تا در نخســتین پنجشنبه ماه
محرم تمام قد دربرابر رشــادتها و مظلومیتشان
به احترام به خیابانهای پایتخت بیاییم ،به نشــانه
ارادت دست بر ســینههای پرخونمان بگذاریم و
ین َو َعلی
لســا ُم َعلَی ال ْ ُح َس ِ
زمزمهکنان بگوییم «ا َ َّ

ین َو َعلی ا َ ْصحابِ
ین َو َعلی ا َ ْوال ِد ال ْ ُح َس ِ
َعل ِی ب ْ ِن ال ْ ُح َس ِ
ــین» ...سالم بر توای ســردار بیسر و چهار
ال ْ ُح َس ِ
شهید همراهت که عشق را خوب به تصویر کشیدید.
عشق به حسین تو را به کجا رســاند که شهادتت
مانند او شد و ســر بریدهات روی نیزههای دشمن
دســت بهدســت چرخید تا عقدههای سیاهشان
را از دالورمردیهــا و رشــادتهایت خالی کنند.
نمیدانستند که سربریده شــدن در راه حسین و
خواهرش آرزوی قلبی تو و رفقای دلباختهات چون
شهید رحیم کابلی ،شــهید مصطفی تاش موسی،
شهید محمدامین کریمیان و شهید عباس آسمیه
بوده است.

میدان امام حسین(ع)؛ میزبان مراسم وداع با شهدای خانطومان

مکث

میهمانانی با رنگ و بوی شهدای کربال

از کربالی خانطومان برایمان میهمان آمده است؛
میهمانانی با رنگ و بوی شــهدای کربال؛ شهدای
مظلومی که 5سال است چشــم به راه آمدنشان
بودیم و انگار قســمت بود در محرم به ســرزمین

مراسم وداع و بدرقه پیکر شهدای خانطومان عصر امروز (پنجشنبه ساعت )۱۸با حضور مردم تهران
در میدان امام حسین(ع) برگزار میشود .پیش از این روابطعمومی سپاه پاسداران با صدور اطالعیهای
اعالم کرده بود که در راستای پیگیری دستور سردار سرافراز سپاه اسالم ،شهید حاج قاسم سلیمانی
مبنی بر پیگیری ویژه مفقودین محور خانطومان ،با عنایات الهی و تالشهای مستمر و شبانهروزی
گروه تفحص ،هویت پیکر مطهر  5شهید مدافع حرم از استانهای مازندران ،البرز و فارس با نامهای
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  DNAدر 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 خانطومان در شهرهای
مشهد ،گرگان و بابل ،با حضور پرشور مردم شهیدپرور کشورمان برگزار شد .براساس برنامه اعالم
شده ،قرار است پساز برگزاری مراسم بدرقه پیکر شهدا با حضور پرشور و عاشورایی مردم قدرشناس
و شهیدپرور تهران در میدان میدان امامحسین(ع) ،آیین وداع با پیکر مطهر شهدای استان مازندران
(شهیدان محمدامین کریمیان و مصطفی تاشموسی) جمعه ۱۴مردادماه ،ساعت ۲۲در شهر ساری
(بوستان والیت) برگزار شود .همچنین مراسم وداع ،تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید استان
فارس (سردار شهید عبداهلل اسکندری) دوشنبه۱۷،مرداد 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 میشود .محمدرضا
طاهری و حسین طاهری نیز در این مراسم به مرثیه و نوحهخوانی میپردازند .اجرای گروه سرود
«ابناءالحسن» و مراسم دمامزنی هم از بخشهای دیگر این مراسم است.

تحریم؛ اقدامی ازسر استیصال

نایبرئیس کمیسیون امنیتملی مجلس :ما توانستهایم خود را از چنبره فشارهای تحریمی
آزاد کنیم و ادامه تالشهای آمریکا در این حوزه ،نشاندهنده ضعف آنهاست
اقدام اخیر ایران در تزریــق گاز هگزا فلوراید اورانیوم به
۵۰۰دستگاه سانتریفیوژ از نوع  ،IR6بازتاب گستردهای
گفتوگو در محافل سیاسی  -رسانهای داشت و نشان داد جمهوری
اسالمی از خطوط قرمز خود کوتاه نخواهد آمد و ادامه سیاست تحریمی
واشنگتن ،تأثیری در عزم ایران برای تحقق مطالبات بحق خود ندارد.
ب ه گزارش همشهری ،در شــرایطی که در روزهای اخیر مقامهای ایرانی
بارها تأکید کردند آمادگی از سرگیری مذاکرات را درصورت حسننیت
طرفهای مقابل دارند ،امــا تحریمهای جدید آمریکا نشــان داد کاخ
سفید همچنان قصد دست برداشتن از ابزارهای ناکارآمد تهدید را ندارد؛
رویکردی که با پاســخ قاطع ایران و کاهش تعهدات برجامی مواجه شد.
ت
براین اساس رئیس سازمان انرژی اتمی دیروز در حاشیه نشست هیأ 
دولت ،گازدهی به ســانتریفیوژها را در چارچوب قانون اقدام راهبردی
مجلس و پاســخی به تحریمهای طرف مقابل دانست .محمد اسالمی با
بیان اینکه آمریکاییها مرتب به شکست سیاست فشار حداکثری اعتراف
میکنند و امیدی به این سیاســت ندارند ،افزود :با اینحال شاهد رفتار
دوگانه و چندگانه آمریکا هستیم؛ آنها ۲۰سال است که اتهامی واهی به
کشور نسبت میدهند .رژیم صهیونیستی و ضدانقالب ،ادعاهایی در زمینه
مکانها و مدارک واهی دارند و سعی میکنند از این طریق فشارها را بر
ملت ایران تشدید کنند.
وی ادامه داد :ایران در شرایط متفاوتی از حقوق خود کاسته و محدودیت

رهایی از چنبره تحریمها
مکث

و نظارت تشدید شده را پذیرفته تا این اتهامها و ادعاها کنار گذاشته شود،
بهانهها سلب و تحریمها لغو شود و اجازه دهند شرایط با الگوی توافق شده
تداوم یابد ،اما متأسفانه به این تعهدات عمل نکردند و هر روز بهانه جدیدی
میآورند و اتهامها را بهصورت تشدید شده ،تکرار میکنند.
اســامی درباره جمعآوری دوربینهای نظارتی آژانس هم عنوان کرد:
دوربینهای جمعآوری شــده ،دوربینهای برجامی و فراپادمانی بوده و
برای توافقنامه برجام نصب شده بود .وقتی طرفین به برجام پایبند نبودند و
به تعهداتشان عمل نکردند ،دلیلی ندارد ما به تعهدهای خود ادامه دهیم.
امروز هم اعالم میکنیم تا زمانی که به تعهدهای خود بازنگردند و موارد
ادعایی را کنار نگذارند ،دوربینی نصب نخواهد شد.
گواهی دیگر بر بیصداقتی آمریکا

نایبرئیس کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس نیز با اشاره به
تحریمهای جدید آمریکا علیه کشورمان به همشهری گفت :آمریکاییها
دائما بر طبل دشمنی با ایران میکوبند و خصومت خودشان را از کانال
تحریمها دنبال میکنند؛ رویکردی که ب ه وضوح با شکست مواجه شده و
نتیجهای برای آنها بههمراه نداشته است.
عباس مقتدایی با بیان اینکه تهدیدهای نخنمــای آمریکاییها اثری بر
مسیر راهبردی ایران نداشته است ،افزود :نکته تحریمهای جدید آمریکا
اینجاست که در بحبوح ه زمانی اعمال میشود که آنها ادعا میکنند آماده

عباس مقتدایی ،نایبرئیس کمیسیون امنیتملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه با وجود تحریمها فعالیتهای صلحآمیز
هستهای کشورمان با پیشرفتهای علمی و فنی درخشانی همراه بوده اســت ،اظهارکرد :گازدهی به نسل جدید سانتریفیوژهای
کشورمان که با اطالع آژانس انجام و در آن از دستگاههای جدید و دانش بومی اســتفاه شد ،نشان میدهد ما مسیر خود را با قدرت
درونزا ،با قدرت ادامه میدهیم .مقتدایی با تأکید بر اینکه توسعه علمی و فنی درونزا افق جدیدی پیشروی کشور گشودهاست،
افزود :موفقیتهای بهدست آمده ،بهویژه در حوزه هوافضا ،پزشکی و سالمت و تکنولوژیهای جدید ،نشاندهنده چشمانداز نوینی
است که پیشروی توسعه و تعالی ایران ترسیم شدهاست .وی اضافه کرد :آنچه اکنون مشهود است ،اینکه ما توانستهایم خود را از
چنبره فشارهای تحریمی آزاد کنیم و ادامه تالشهای آمریکا در این حوزه ،از سر ناچاری و استیصال و البته نشاندهنده ضعف آنهاست.

چه خالیست جای حاجقاسم

میبینید؛ ایــن روزها که کوچــه پسکوچههای
شهرمان زیر بیرقهای ســیاه اباعبداهلل الحسین و
یاران باوفایش رنگ سیاهی بهخود گرفته ما میزبان
شماها هستیم.
خوش آمدید که دلمان عجیب هوای عطر کربال و
ساالر شهیدان کرده بود .کربال ،عراق و خانطومان
ندارد؛ هرجا که خون مظلومی ریخته شــده باشد،
همانجا برای ما کربالســت .حاال نوبت ما مدعیان
حسینی است که پابرهنه و سرگشته به استقبالتان
بیاییم و زیر تابوتهای بهشتیتان را بگیریم ،بلکه به
آبروی شما دراین محرم ،حسین(ع) نام ما را هم در
لیست عاشقانش جا دهد.
چه خالیست جای حاج قاســم! نه روزهای آزادی
خانطومان را دید ،نه برگشت شما را .کسی که قبل
از شهادت یکی از دغدغههایش پیدا شدن پیکرهای
پاک شما بود و در جملهای مکتوب کرد «خواهش
میکنم ادامه موضوع خصوصا باقیمانده مفقودین
جنوب و خانطومان با جدیت دنبال شود ،دستتان
را میبوسم» .قطعا عاشــقان و پیروان شهید قاسم
سلیمانی به رسم ادب و بهجای او در مراسم تشییع
شما شرکت میکنند تا باردیگر بیعت میلیونی خود
با شهدا را آنهم در محرم حسینی به تصویر بکشند.
ما تا ابد وامداران شــمایی هســتیم که دل از خانه
و کاشانه بستید تا کســی جرأت تعدی به خاک و
ناموس این وطن نکند.
مطمئن باشید خانطومان ،هنوز در بدرقهتان اشک
میریزد؛ خانطومانی که در همه این ســالها که
پیکرهای پاکتان را زیر خروارهــا خاکش پنهان
کرده بود ،آبرویی برای خود گرفته بود؛ خانطومان
حاال کربالی شهدای ایران است.

بهگزارش همشهری ،عیســی زارعپور ،وزیر ارتباطات عضو
دیگر کابینه نیز از مطالبه مهــم این روزهای مردم در انتقاد
از کاهش شدید سرعت اینترنت دفاع کرد و آن را مرتبط با
2حادثه مخابراتی یکی در مشهد و دیگری در تهران دانست.
او تصریح داشــت :مخابــرات باید ضرر و زیان مشــترکان
خودش و ایرانسل را بابت این جریان بپردازد و در این ارتباط
دستورات الزم نیز به آنها داده شده است .زارعپور در حاشیه
گفتوگوهایش و در پاســخ به طرح گالیهها از افت سرعت
اینترنت ،علت اصلی این اتفاق را عقبماندگی زیرساختها
در دولت دوازدهم دانست و گفت :شرایط بهنحوی پیش رفته
که در برخی شهرســتانها حتی قادر به ارائه خطوط جدید
تلفن نیستیم .او تصمیم دولت سابق در ثابت نگهداشتن بهای
اینترنت ثابت را به قیمت توقف در بهروزکردن زیرساختها
دانســت و گفت :بایدافزایش درآمدها ،خرج زیرساختها
میشد .بهگفته زارعپور ،حداقل طی 5سال گذشته در حوزه
زیرســاختهای ارتباطی و مخابرات سرمایهگذاری صورت
نگرفته است .او ابراز امیدواری کرد که بهتدریج این مشکل
حل شود تا اینترنت با کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار
گیرد.
حضور زنان در ورزشگاهها در ســرخط خبرهای یک هفته
گذشته ،وزیر ورزش و جوانان را به شــرح مفصلی در پاسخ
به ســؤاالت خبرنگاران در همین ارتباط واداشت .او درباره
نامه فدراســیون بینالمللی فوتبال دربــاره حضور زنان در
ورزشــگاهها ،گفت :ما نامه را پیگیری کردیم .پیشنهاد شده
و الزامی نبودهو همان پیگیریهای قبلی است و تاکنون هم
که ما مشکلی نداشتهایم ،مگر مشــکلی در ارتباط با حضور
خانمها در استادیومها داشتهایم؟ اگر یادتان باشد ،خانمها در
آخرین بازی ایران با عراق تشریف آوردند و به بهترین شکل
حضورشان رقم خورد.
علی سالجقه ،معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت
محیطزیست نیز در پاسخ به ســؤاالت خبرنگاران مبنی بر
چرایی آســیب واردکردن ســیل مردادماه به نقاط مختلف
شبینیهای ضعیف در این خصوص ،تأکید کرد :از
کشور و پی 
لحاظ آماری قابل پیشبینی است ،ولی در حد اندک .شرایط
تغییر اقلیمی وضعیتی را ایجاد کرده که پیشبینی سازمان
هواشناسی و دستگاههای دیگر خیلی نمیتواند دقیق باشد.
من نمیخواهم به آن معنا دفاع کنم ،ولی از لحاظ علمی این
پیشبینی خیلی نمیتواند جایی داشــته باشد .سالجقه در
عین حال افزود :در شــرایط تغییر اقلیمی ،باید منتظر این
موارد باشیم .آنچه مهم است مدیریت کردن این موارد است و
اینکه آیا قابل مدیریتکردن است یا نه .بارها گفتیم که کامال
قابل مدیریتکردن است.

از سرگیری مذاکرات و بازگشت به برجام هستند .اینکه واشنگتن همچنان
به حربه ناکارآمد تحریمها متوسل میشود ،دوباره به همگان ثابت میکند
آنها در گفتههای خود صداقت ندارند.
ی اسالمی کار خود را انجام میدهد و تحریمها
وی با بیان اینکه جمهور 
نمیتوانند خللــی در اراده ایران بهوجود آورند ،ادامــه داد :آمریکاییها
در مقطعی که ادعا میکردند تحریمهای «فلجکننده»« ،هوشــمند»
و «همهجانبه» را علیه جمهوریاســامی اعمــال کردهاند ،در عمل با
بزرگترین شکست تحریمی خود نیز مواجه شدند؛ موضوعی که خودشان
هم آن را پذیرفته و به آن اعتراف کردهاند.

از کربال تا خانطومان

رئیس کمیته دیپلماســی اقتصادی مجلس عنوان کرد :چندین سال از
اعمال تحریمهای همهجانبه و حداکثری علیه کشورمان میگذرد ،اما
اکنون شاهدیم که جمهوریاسالمی ،هم نفت خود را میفروشد و هم
میتواند پول آن را به کشور بازگرداند؛ موضوعی که بهوضوح از شکست
سنگین راهبردهای تحریمی آمریکا حکایت دارد .مقتدایی اظهارکرد:
در ماههای اخیر شاهد بودیم مشــارکت جمهوریاسالمی در ترتیبات
منطقهای شتاب قابلمالحظهای داشته و حضور کشورمان در اتحادها و
ائتالفهای منطقهای با پیشرفت محسوسی همراه بودهاست؛ این موضوع
عالوه بر اینکه نشاندهنده شکست فاحش رویکردهای خصمانه واشنگتن
نسبت به تهران است ،حکایت از آن دارد که آمریکاییها دیگر مانند گذشته
نمیتوانند زورگویی کنند .وی افزود :فرار آمریکا از افغانستان ،گدایی نفت
از کشورهای عربی و موضوعهایی از این دست ،نشاندهنده آن است که
آسیا دیگر آنگونه که دلخواه آمریکاییهاست ،با آنان همراهی نخواهد
کرد و منطقه راه نوینی را در پیش گرفته اســت .مقتدایی با بیان اینکه
تحریمهای جدید با هدف ایجاد دردســر
برای جمهوریاسالمی اعمال شدهاست،
گفت :ایــران با قــوت تصمیمهای خود
را اجرایی خواهد کــرد و ما راهبردهای
حقجویانه خود را پیش میبریم .درست
اســت که تحریمها زیانهای
قابلتوجهــی در حــوزه
اقتصادی بههمراه داشت،
اما نتیجه آن ،آنچه آنها
میخواستند ،نشد.

قاب دیگر این تصویر از سر بیتن پیرمردی
ادامه از
صفحه اول «حبیب گونــه» در ســال 93در فضای
مجازی از شهدای خان طومان منتشر شــد؛ سری با محاسن
سفید و چشمانی آرام که بزرگی و صالبت یک سردار و ددمنشی
و حقارت دشمنش را به تصویر میکشید .شهید عزیز ما عبداهلل
اسکندری بازنشسته سپاه بود و 30سال خدمت خود را سپری
کرده و وظیفهاش را نیز در 8ســال دفاعمقدس به شایستگی
گذرانده و یکبار کربالی شــلمچه را پشتســر گذاشــته و
علیالقاعده میبایست در این دوران ،بیدغدغه به زندگی عادی
خویش میپرداخت اما او همانگونه که حبیب بنمظاهر ،پیرمرد
صحابی پیامبر نمیتوانســت مظلومیت امام خویش را ببیند و
گوشهنشینی و زندگی با عافیت را بر میدان جنگ و مبارزه با کفار
شامی ارجح بداند و سر بر نیزه شدن در راه ولی خدا را بر حیات
ذلتبار ترجیح داد ،این شــهید عزیز هم زندگی در این دنیای
فانی را به حال خود رها و مبارزه با حرامیان شامی را انتخاب کرد
تا نشان دهد با گذشت نزدیک به 1400سال از حادثه عاشورا ،او
نیز میتواند حبیب بنمظاهر خانطومان سوریه باشد و بار دیگر
حوادث عاشــورای 61هجری را زنده و ترجمان کند .همه این
5سرو بلندی که قرار است امروز مردم تهران با آنها وداع کنند و
در شهرهای خود تشییع شوند ،عالئمی از شهدای کربال دارند که
زندگی شخصی آنها گواه بر این مدعاست و تشییع آنها در ایام
عزای ساالرشــهیدان پاداش مجاهدتهایی بــوده که امروز با
گذشت 8ســال پساز شــهادت خویش از اربابشان حسین
بنعلی(ع) گرفتند و این چه خوش پاداشــی برای یک مجاهد
فیسبیلاهلل است.

پایان عصر زورگویی آمریکا

پنجشنبه  13مرداد 1401
شماره 8560

شهرسازی

نقلقولخبر

ی معابر منتهی
آغاز مناسبساز 
به منازل مسکونی معلوالن

نظارت

باران ،رکورد تماسها با سامانه
137پالس را شکست

بارشهای اخیر شهر تهران سبب افزایش تماس شهروندان با
سامانه 137پالس شد و رکورد جدیدی به ثبت رسید.
به گزارش همشــهری ،در پی بارش بارانهای سیلآسا مرکز
سامانه مدیریت شــهری و نظارت همگانی ( )+137در حالت
آمادهباش قرار گرفت تا پاسخگوی تماس شهروندان درخصوص
آبگرفتگی معابر باشــد .بهگفته رئیس مرکز ســامانه مدیریت
شــهری و نظارت همگانی 137پالس ،طی روزهای پنجشنبه
6مردادماه تا روز دوشــنبه 10مرداد بیش از 53هزار تماس با
سامانه 137پالس گرفته شد که این آمار ،باالترین میزان تماس
شهروندان با سامانه 137پالس در ســالهای اخیر بوده است.
رضا ناصری سرای با بیان اینکه بیشترین تعداد تماس با بیش
از 13هزار و 300تماس مربوط به روز شــنبه 8مردادماه بوده،
تأکید کرد که بیش از 80درصد تماسهای شهروندان منجر به
پاسخگویی و ثبت درخواست شده است.
او همچنین گفت« :مهمترین پیامهای درخواستی شهروندان
در این بازه زمانی مربوط به الیروبی جوی در مناطق  14 ،4و ،18
نظافت معابر و کوچهها در مناطق  5 ،4و  ،12آبگرفتگی جوی
و ورود آب به ســاختمان در مناطق 4 ،3و  ،6جمعآوری زباله و
ضایعات در مناطق  5 ،4و  ،15رفع خطر درختان خشکشده در
مناطق 15 ،4و یک و آبگرفتگی معابر در مناطق یک،5 ،4 ،3 ،
 11و  12بود .همچنین با توجه به آمادهباش اکیپهای اجرایی
نواحی و نیروهای ستادی سامانه ،تماسهای دریافتی از سوی
کارشناسان ســامانه 137پالس در کمترین زمان به مسئوالن
اجرایی منعکس شــد ».بهگفته ناصری با وجــود حجم باالی
تماسها و طوالنیبودن صف انتظار شهروندان جهت برقراری
ارتباط با کارشناسان پاسخگو ،زمان انتظار شهروندان برای ثبت
درخواست کمتر از 10دقیقه بود.

در شهر

برگزاری مراسم ملی و مذهبی
در میدان آزادی
شهردار منطقه 9به 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 بزرگترین میدانگاه شهری دانست و گفت:
توسعه ظرفیت های گردشگری و میزبانی برنامه های ملی مانند
یوم اهلل  22بهمن ،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 ســاختما نهای ناایمــن
توســط شــهرداری در حــال
بهروزرســانی اســت و شــهرداری
اطالعرسانی عمومی به شهروندان
را انجــام میدهــد .از طــرف دیگــر،
دادســتانی نیــز درخصــوص نحــوه
فعالیــت ایــن ســاختما نها اقــدام
میکنــد .تخلفــات در حــوزه
ساختوساز 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 میشود.

شهر یکپارچه رخت عزا به تن کرد

نرگس معدنیپور
عضو شورای شهر تهران
کمیســیون نامگــذاری و اماکــن
عمومی شهر تهران برای چهاردهمین
بــار در دوره ششــم مدیریــت شــهری
تشــکیل جلســه داد .در ایــن جلســه
مدارک ارائه شــده بهمنظــور تغییر نام
۱۲معبر شــهری مورد تحلیل و بررســی
قــرار گرفــت کــه نهایتــا ۱۰پیشــنهاد
تغییــر نــام بــه تصویــب کمیســیون
نامگــذاری و اماکــن عمومــی رســید.
البتــه نامگذاریهــای صــورت گرفتــه
با بهرهگیــری از نــام شــهدای واالمقام
صورت گرفته است.

عکس :همشهری /امیر پناهپور

ی مناطق
همزمان با اجرای پروژههای پایلوت مناسبســاز 
۲۲گانه شــهر تهران در ســال ،۱۴۰۱مناسبسازی معابر
منتهی به منــازل معلوالن و جانبازان آغاز شــد .بهگزارش
همشهری ،معاون شهرســازی و معماری شهرداری تهران
در اینباره گفت« :براســاس برنامه جامع مناسبســازی،
هر ســال باید تعداد مشــخصی از معابر و فضاهای عمومی
شهر ،ســاختمانهای عمومی شــهرداری و بوستانهای
شهری بهمنظور تسهیل تردد شــهروندان ،علیالخصوص
افــراد دارای معلولیت و جانبازان معزز در ســطح شــهر،
ی عرصههای
بهسازی شوند .تأکید این برنامه بر مناسبساز 
عمومی و پیادهروهاســت .مســئله اینجاست که درصورت
عدمدســترسپذیری معابــر منتهی به منــازل معلوالن و
جانبازان ،آنها امکان حضور در ســطح شهر و بهرهبرداری از
عرصههای 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 مناسبسازی به تفکیک نواحی
۱۲۳گانه 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 مناسبســازی منطقه2 ،مورد از معابر دارای
اولویــت و منتهی به آدرسهای مذکــور را انتخاب کنند تا
عملیات مناسبسازی برای آنها صورت گیرد؛ بدینترتیب
در مجموع در فاز نخست این برنامه۴۴ ،معبر مشرف به منازل
این عزیزان دسترسپذیر خواهد شد».
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پایتخت از فردا با اجرای برنامههای ویژه آماده برپایی مراسم تاسوعا و عاشورا میشود

امروز ششم محرم است؛ ماه خون بر
شمشــیر؛ ماه عزای حســین(ع).
گزارش
پرچمهای سیاه برافراشته شدهاند و
مردم رخت عزا به تن کردهاند و فریاد یا حسین(ع) بلند
است .شــامگاهان مراسم عزا و ســوگ برپا میشود و
سوگواران همراه با نواهای« حسینم وای ،حسینم وای»
سینهزنیمیکنند.روزهامیگذرندوبهنهمودهممحرم
نزدیک میشویم؛ روزهایی که از یکسو شهادت امام
حسین(ع)وعلمدارکربالو...قلبهارااندوهگینمیکند
و از سوی دیگر اســارت حضرت زینب(س) و طفالن
خردســال ،داغ بر دل مینشــاند .از فردا حال و هوای
پایتخت نسبت به چند روز گذشته با اجرای برنامههای
ویژه تغییر میکند و شهر در سوگ و ماتم فرو میرود.
ســوگواری شــیرخوارگان بــرای حضرت
علیاصغر(ع)

فردا نخســتین جمعه ماه محرم متعلــق به طفل
شهید کربال علیاصغر(ع) است؛ به همین مناسبت
هرسال همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی برگزار
میشود و مادران در کنار فرزندان خردسالشان با نوای
دلسوز رباب همراه میشــوند و الالیی علیاصغر(ع)
را فریاد میزنند .امســال هم اجتماع بزرگ مادران و
شیرخوارگان با رعایت پروتکلهای بهداشتی (استفاده
از ماسک) در شبســتان مصالی امام خمینی(ره) از
ساعت8تا9:30برگزار میشود .حجتاالسالم مسعود

عالی ،ســخنران و حاج میثم مطیعی مداح مراسم
هستند .درهای مصلی از ســاعت  ۶:۳۰باز میشود
و مردم میتوانند برای عبور و مــرور از ورودیهای
شماره  ۱۸و  ۱۹در بزرگراه رسالت ،ورودیهای شماره
۱۳ ،۷و  ۱۵در خیابان شهید قنبرزاده و ورودیهای
شماره یک و  ۳در خیابان شــهید بهشتی استفاده
کنند .همچنین پارکینگ عمومی شهیدبهشــتی
نبش خیابان پاکســتان ،پارکینگهای شماره  ۱۹و
 ۲۰در بزرگراه رســالت ،پارکینگهای شــماره  ۷و
 ۸در خیابان شــهید قنبرزاده و پارکینگ چهلسرا
برای مراجعهکنندگان پیشبینیشــده است .عالوه
بر مصالی امامخمینی (ره) همایش شــیرخوارگان
حسینی در مساجد ،حســینیهها و تکایای مناطق
22گانه هم برگزار میشود.
پل طبیعت قرمز میشود

تغییر رنگ پل طبیعت یکی از ابــزار ابراز همدردی
با حوادث تلخوشــیرین اســت .در حادثه متروپل
آبادان به رنگ سیاه درآمد و قرار است روز تاسوعا و
عاشورای حسینی هم قرمز شود .همچنین در بوستان
آبوآتش و پل طبیعت از ســاعت 18مراسم سنج و
دمامزنی با حضور عزاداران برگزار میشود.
چهارپایهخوانی در ایستگاههای منتخب مترو

چهارپایهخوانی یکی از سنتهای قدیمی ایام محرم

است .در روزگارانی که خبری از بلندگو و میکروفن
نبود مداحان روی چهارپایههای کوچک میرفتند
و نوحه میخواندند .این سنت سالهاست روزهای
تاسوعا و عاشورا در بازار تهران اجرا میشود ،اما امسال
شهرداری تهران در راســتای احیای این سنت در
ایستگاههای امام حسین(ع) و میدان ولیعصر برنامه
چهارپایهخوانی اجرا میکند .مداحان نوجوان تا روز
تاسوعای حسینی در این دو نقطه چهارپایهخوانی
میکنند.
سوگواری در قطعه 40بهشتزهرا(س)

ویژهبرنامه روز تاسوعا و عاشورای حسینی به همت
ســازمان بهشــتزهرا(س) در میدانگاهی قطعه
40برگزار میشود .حجتاالسالم علیرضا پناهیان،
سخنران مراسم است و سوگواران پس از سینهزنی
نماز ظهر عاشورا را در این میدانگاهی اقامه میکنند.
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 میشــود .تجمع آذریهای مقیم
تهران ،افغانســتانیهای مقیم تهران و تجمع زنان
عاشورایی و عزاداران روز تاسوعا و عاشورا هم در این
میدان خواهد بود که در نهایــت برنامهها با برپایی

مراسم شامغریبان شهدای کربال به پایان میرسد.
خیمه سوزان در دارالمؤمنین

شــهرداری منطقه (14دارالمؤمنین) به مناسبت
تاسوعا و عاشــورا برنامه نغمههای عاشورایی ویژه
نوجوانان و نوگالن حسینی ،مراســم سوگ و نماز
ظهر عاشورا ،خیمه سوزان و ...را در محلهها و مساجد
شاخص برگزار میکند.
خدمترسانی حملونقل عمومی به عزاداران

مســئوالن شــرکت اتوبوســرانی و متــرو بــرای
خدمترسانی به عزاداران در ایام تاسوعا و عاشورا اعالم
آمادگی کردهاند؛ بنابراین در ایامی که بهدلیل حضور
دستههای عزاداری در معابر عمومی تردد وسایلنقلیه
بهکندی انجام میشود ،سوگواران میتوانند از وسایل
حملونقل عمومی استفاده کنند .همچنین شرکت
بهرهبرداری مترو اعالم کرده است که فردا برای رفاه
شــرکتکنندگان در مراسم شیرخوارگان حسینی
ســرویسدهی در تمامی خطوط مترو (یک،3 ،2 ،
6 ،5 ،4و )7از ساعت 6صبح شروع میشود؛ بنابراین
سرفاصله حرکت قطارها از ساعت 6تا 10:30در خط
یک از 7به 5دقیقه و در خــط 3هم از 10به 6دقیقه
کاهش مییابد.همچنین سرویس دهی تا پایان روز
دوشــنبه  17مردادماه،در خطوط یک 2،3،4،6،و 7
متروی تهران تا ساعات  24افزایش یافت.

ایوان انتظار میزبان اثر حجمی عصر عاشورا
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 ایستگاههای
مترو منتقل خواهد شد و بهصورت دائم در آن
محل مستقر خواهد بود .به گزارش همشهری،
دلیل انتخاب این نقطه برای استقرار و نمایش
سازه حجمی عاشــورا تردد دهها هزار نفری
شهروندان و عزاداران حسینی(ع) از میدان و
ایســتگاه متروي حضرت ولیعصر(عج) است.

سیدمحمد نقیب ،سرپرست معاونت فرهنگی
و اجتماعی شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری
تهران و حومه در حاشیه این مراسم با اشاره به
این موضوع که ســاخت سازه حجمی عاشورا
در راســتای هویت بخشــی به ایستگاههای
مترو بهویژه 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 وظیفهمند هستیم» .

مشخصات سازه حجمی
عصرعاشورا

ناماثر:عصرعاشورایاستادفرشچیان
سازنده اثر :علی حیدری
جنس اثر :فایبرگالس
طول اثر :حدود 6متر
عرض اثر :حدود 4.5متر
ارتفــاع اثــر :حــدود یکمتــر و 80
سانتيمتر
محــل اســتقرار اثــر :ایــوان انتظــار
میدان حضرت ولیعصر(عج) مقابل
ورودی ایستگاه مترو

خبر

همافزایی برای حل مشکالت
متروی کالنشهرها
جلسه اعضای هیأت رئیســه و همچنین مجمع
عمومی اتحادیه شــرکتهای قطار شهری کشور
به میزبانی شرکت راهآهن شهری تهران و حومه
(مترو) برگزار شد که تدوین فهرست بهای خاص
خدمات خطوط قطارهای شهری و تامین منابع
مالی مطمئن برای پیشبرد پروژههای توسعهای
متروی کالنشــهرها ،عمده مباحث مطرح شده
در این نشســت بود .بهگزارش همشهری ،جلسه
مجمع عمومی اتحادیه شرکتهای قطار شهری
کشور با سخنان مسعود درستی ،مدیرعامل شرکت
متروی تهران و ریاست هیأت مدیره این اتحادیه
آغاز شد .اســتفاده از ظرفیتهای ســازمانها و
شرکتهای قطار شهری کالنشــهرها بهمنظور
همافزایــی توانمندیها برای حل مشــکالت و
موضوعات مشــترک ،نکته اصلــی صحبتهای
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مذکور بود .همچنین
درستی خواستار حضور پررنگ مدیران ذیربط سایر
نهادهای تأثیرگذار دولتی در جلسات اتحادیه شد
تا روند طرح درخواستها و رسیدگی به مشکالت و
مسائل موجود ،سرعت بیشتری پیدا کند .در ادامه
این جلســه ،بحثهایی همچون تدوین فهرست
بهای خاص خدمات خطوط قطارهای شــهری،
تخصیص صددرصدی اعتبارات ســاالنه ،جذب
ســرمایهگذار بخش خصوصی و تسهیل شرایط
استفاده از اوراق مشارکت ،مطرح شد و حاضران
به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند.

عدد خبر

9000
خانه

مهار سیل در کانالهای مهندسیساز

بخش عمده بارندگیهای مردادماه شهر تهران بهدلیل الیروبی نهرها و ساخت کانالهای انتقال آب از شهر خارج شد تا به چرخه استفاده دوباره وارد شود
بارندگیهای مردادماه خسارت زیادی به چند شهر
گزارش 2اســتان تهران و دیگر مناطق کشور زد و باعث شد
بسیاری از هموطنان جان خود را از دست بدهند و
خانههایی ویران شود .شهر تهران برای چند روز در معرض بارندگی
قرار داشــت و حجم زیادی از آب باران از دامنههای البرز به سمت
بافت مسکونی شهر سرازیر شد .به گزارش همشهری ،بخش بزرگی
از این آب بهدلیل الیروبی و بازسازی دائم نهرها و ایجاد کانالهای
بزرگ از شهر خارج شــد و در نقاطی مانند تجریش که در معرض
خطر تصور میشدند  ،آبگرفتگی و سیل رخ نداد .امروز نیز شهرداری
تهران در نشستی با موضوع برنامهریزی جهت مقابله با سیالبهای
احتمالی پیشرو ،با حضور شهردار تهران ،روشهای پیشگیری از
وقوع مجدد سیل را بررسی خواهد کرد .از سویی انتشار یک فیلم
کوتاه از هجوم ســیالب به کانال میانی بزرگراه شهیدباکری نشان
میداد ســرعت ســیل در برخورد با دیوارههای کوتاه درون کانال
کاهش پیدا میکند و از شدت جریان آب ذرهذره کاسته میشود؛ در
حالی که خودروها 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 آنجا
که انتشار فیلم همزمان با خسارات سیل در امامزاده داوود بود ،برخی
شبههها نیز مطرح شد مانند اینکه فیلم در ایران ضبط نشده است.

شرکت خاکریزآب که مجری پروژههای ساخت کانال در تهران است
اعالم کرد« :این فیلم مربوط به بارندگیهای ســال 1398است و
کانال « ِوسک» در امتداد بزرگراه باکری را نشان میدهد که برای
هدایت ایمن آبهای سطحی به سمت رودخانه کن ساخته شده
است».
تصاویری که با فاصله یک روز بعد از بارندگی شدید در تهران گرفته
شد نشان میدهد در نقاطی که کانالهای آب دارای نوعی پستی و
بلندی بودند یا دیواره و موانعی برای مهار سرعت آب داشتند ،سیل
رخ نداده است .بخشی از کانالهای آب در مسیل فرحزاد ،رودخانه
نهجالبالغه و مســیل ولنجک به این شکل است؛ کانالهایی که به
شکلهای مختلف در دیگر نقاط تهران بهویژه محدوده غربی در حال
ساخت هستند تا شبکه جمعآوری و هدایت آبهای سطحی تکمیل

مکث

شبکه آبهای سطحی پایتخت
در طرح جامع شهر تهران

ل نیاز دارد.
 ۷۰۰کیلومتر کانا 
 ۵۳۶کیلومتر طول کانالهای ساخته شده است.
 ۱۶۴کیلومترکانالطبقبرنامه۱۰سالهبایدساختهشود.
26کیلومتر شبکه برای امســال در دست اقدام و
اجراست.

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
پیشبینی اولیه ما برای ساخت شبکه آبهای سطحی شهر تهران
در ســالجاری ۱۳۰۰میلیارد تومان اعتبار بــود ،گفت« :بهدلیل
محدودیت منابع مالی امســال تنها ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار به
خاکریزآب تخصیص داده شده که با این بودجه تنها میتوان حدود
۳کیلومتر شبکه آبهای سطحی را توسعه داد».
ســید عبدالمهدی حســینی با اشــاره به ماموریتهای شرکت
خاکریزآب افزود« :ماموریتهای این شرکت شامل 3بخش تکمیل و
توسعه ،احیا و ساماندهی روددرهها و درنهایت نگهداشت میشود».
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 راههای دیگری مانند جذب مشارکتها و سرمایهگذاری
داخلی و خارجی دنبال میکنیم تا در کنار اعتباراتی که شهرداری
تهران تخصیص میدهد بتوانیم طبق برنامه ۱۰ساله مابقی شبکه
جمعآوری آبهای سطحی را نیز تکمیل کنیم».
به گزارش همشهری،از  5تا 8مردادماه حدود ۲۳میلیمتر بارش
در ســطح اســتان تهران رخ داد که بهدلیل وقــوع در فصل گرم
غیرمنتظره بود.
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معارض

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
مقدماتساخت۵۰هزارواحدمسکونی
در تهــران فراهم شــده اســت ».مهدی
هدایــت عنــوان کــرد« :تدویــن برنامه
تأمیــن مســکن و راهانــدازی قــرارگاه
جهادی برای رفع موانع و تســهیل امور
برای سرمایهگذاران و ســازندگان حوزه
مســکن ،زمینــه مناســبی را بــرای عبور
از رکــود ساختوســاز و نیــل بــه رونــق
تأمیــن مســکن در شــهر تهــران فراهم
کرده است».
شــهردار منطقــه 15از تملــک 4ملــک
مهــم در بازگشــایی کنــدروی پــروژه
بزرگراه شهید نجفیرســتگار خبر داد.
ســیدمهدی صبــاغ گفــت۴« :ملــک
بــه مجمــوع مســاحت ۴۵۰مترمربــع
عرصه در پروژه کندروی بزرگراه شــهید
نجفیرســتگار در محــدوده محلــه
مشــیریه تملــک شــد ».او با اشــاره به
اینکه در این پروژه تا پایان ســال،1400
34معــارض باقــی مانــده بــود ،یــادآور
شــد«:با تملک ایــن ۴ملــک ۱۲درصد
پیشــرفت فیزیکــی بــه نســبت امالک
باقیمانــده داشــتیم و ۳۰معــارض
باقیمانــده در مرحلــه اخــذ کمیســیون
ماده ۹یا در برنامه انجام تملک است».
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چهره روز

بورس

نوشداروی سیل

صعود33هزار میلیارد تومانی
بورس

بعد از بازدیدی که رئیسجمهور از مناطق
سیلزده داشت ،دولت در جلسهای شیوه
معمول رســیدگی به خســارات ناشی از
سیل را تغییر داد؛ پیشازاین ،از مکانیسم
تخصیص بودجههای الزم بــرای مدیریت بحــران یا جبران
خسارت سیل و زلزله استفاده میشد 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 بهعنوان
شیوهای کارآمد استفاده میشــود و در احکام قانونی هم درج
شده ،استفاده شود.
بر همین اساس اســت که سیداحســان خاندوزی ،وزیر امور
اقتصادی و دارایی میگوید :هیأت دولت مصوب کرده اســت
که 2.5هزار میلیارد تومان برای ســال ۱۴۰۰به صندوق بیمه
حوادث طبیعی ســاختمان اختصاص یابد تا از طریق قرارداد
با ســایر شــرکتهای بیمه ،بتوان در کوتاهترین زمان ممکن
خسارتهای ناشی از سیل و زلزله را جبران کرد .البته صندوق
بیمه همگانی ساختمان در کشور از ســال گذشته فعال شده
اما چون بودجههای 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 ســال ۱۴۰۰به 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 سرمایهگذاریهای 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 میتواند از همان مکانیسم تخصیص بودجه از خزانه،
خسارتها را جبران کرد .از سوی دیگر ماجرا ،طبق آییننامه
اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی،
وزارت نیرو مکلف است حق بیمه سهم بیمهگذار را روی قبض
برق مشــترکان محاســبه و دریافت کرده و وجوه دریافتی را
بهترتیب مقرر در این آییننامه به خزانهداری کل کشــور واریز
کند .بر این اساس ،کار اصولی آن است که حق بیمه صندوق در
همان زمان وصول به صندوق اختصاص یابد.

نقدخبر

دوسر باخت
خبر :رســتم قاســمی ،وزیر راه و شهرســازی
نرخ جدید عوارض آزادراههای مشــارکتی(بخش
خصوصی) را برای ســال ۱۴۰۱ابالغ کرد .در این
ابالغیه ،نرخ عوارض عبور وسایل نقلیه از آزادراههای
مشارکتی(بخش خصوصی) نسبت به سال قبل16.7
تا 101درصد رشد کرده و رکورد بیشترین افزایش
به آزادراه کاشان – اصفهان تعلق داشته است .طبق
قانون ،درصورتیکه خودروهای عبوری تا ۷روز پس
از تردد از آزادراههای 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 آزادراههای
مشارکتی رسانهای شد ،بســیاری برای رقم باالی
عوارض در مسیر آزادراه تهران شمال تمرکز کردند
که رقــم آن در روزهای عادی بــه ۹۴هزار تومان و
روزهای آخــر هفته و تعطیل بــه ۱۳۴هزار تومان
میرســد .یعنی یک رفتوبرگشــت از این مسیر
حداقل 188هزارتومان و حداکثر 268هزار تومان
فقط هزینه عوارض دارد ،با توجــه به توانایی مالی
جامعه(بهجز ثروتمندانی که به هــر بهانهای عازم
ویالی شمال هستند) این نرخها پذیرفتنی نیست؛
اما اگر از منظر آن سرمایهگذاری به ماجرا نگاه شود
که در طرحهای زیربنایی حاضر شده و باید هزینه
نگهداری و تعمیر راهها را بــا نرخهای آزاد بپردازد،
معادله کامال معکوس میشود .نکته اینجاست که
افزایش نرخ عوارض آزادراهی ،با قدرت خرید مردم
تناسبی ندارد و به همین دلیل آنها را وادار میکند
از مســیرهای فرعی و جادههای قدیم تردد کنند.
مســیرهایی که عمدتا کامیون رو بــوده و کیفیت
بسیار پایینتری نســبت به آزادراه دارند؛ خطرات
جانی و استهالک خودروی سواری در آنها باالست.
در این معادله ،نه سرمایهگذاری به انتفاع موردنظر
خود میرسد و نه مردم رضایت دارند؛ ازاینرو بهتر
اســت تا زمانی که درآمدهای مردم واقعیسازی و
بهروزرسانی نشده ،دولت راهکارهایی برای جبران
هزینه ســرمایهگذاران ارائه کند و از خیر باال بردن
شدید نرخ عوارض آزادراهی بپرهیزد.

انتظار میرود از سرگیری مذاکرات هستهای در وین به
محرکی برای رشد بورس در روزهای آینده تبدیل شود

همشهری طرح نمایندگان را کالبدشکافی کرد

آغاز اصالح مقررات در نظام بانکداری
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 میکنند .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 صالحآبادی ،رئیسکل بانک
مرکزی از روند بررســی طرح مجلس راضی است و
میگوید :با تصویب طرح قانون بانک مرکزی اصالح
خوبی در رابطه بانک مرکزی و بانکها و بانک مرکزی
با دولت رخ خواهد داد ،اما برای اصالح رابطه بانکها
و مشــتریان ،باید طرح قانون بانکــداری که بعد از
تصویب طــرح قانون بانک مرکزی در دســتور کار
مجلس قرار میگیرد ،به تصویب برسد.
مرکز پژوهشهای مجلس میگوید مقایســه بین
2متن شــور اول و دوم طرح مجلس نشان میدهد
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
اختالفها و جرایم ایجاد شده است .این گزارش با
اشاره به اضافه شــدن مجمع عمومی شورای فقهی
بهعنوان 2رکن جدید ارکان بانک مرکزی در گزارش
شور دوم تقدیم شــده به صحن علنی مجلس برای

تصمیمگیری نهایی ،میافزاید :اضافه شدن مجمع
عمومی به یکــی از ارکان بانک مرکزی این تصور را
ایجاد میکند که بانک مرکزی یک شرکت دولتی
اســت؛ درحالیکه 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 میافزاید :ترکیب
اعضای شــورایعالی بهنحوی تغییر کرده که عمال
تصمیمهای این هیأت وابسته به نمایندگان دولت
یا اشخاص منصوب است؛ تاجایی که اقتصاددانان و
متخصصان عضو این هیأت با حکم رئیسجمهور عزل
و نصب میشوند و با حذف معاونان رئیسکل و یک
اقتصاددان و یک متخصص بانکداری ،وزیر اقتصاد
و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این هیأت مهم
پولی حضور خواهند داشت و تصمیمگیری میکنند.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشــاره بــه تغییر در
نحوه نصب و عزل اعضــای غیراجرایی هیأت عالی
بانک مرکزی و رئیسکل آن در گزارش شــور دوم
مجلس فاش میسازد که عزل و نصب این اعضا در
گزارش جدید مجلس بهطور کامل در اختیار دولت
قرار گرفته و بهطور خاص نصــب و عزل رئیسکل
بانک مرکزی کامال براساس مصوبه سال 93مجمع
تشخیص مصلحت انجام میشود و اعضای غیراجرایی
هیأت عالی بانــک مرکزی هم بهطور مســتقیم از

ســوی رئیسجمهور نصب یا عزل میشــوند؛ این
درحالی است که در گزارش شــور اول طرح ،عزل
اعضای غیراجرایی منوط به اجماع سران 3قوه شده
و رئیسجمهور در شرایطی میتوانست رئیسکل
بانک مرکزی را برکنار کند که گزارش مستند مبنی
بر قصور یا تقصیر در انجام وظایف و گزارشدهی 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 میگوید :تعداد قضات در هیأتهای 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 بانکها شــده که این تغییــرات از نظر
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس مناسب است.
این گزارش میافزاید تغییر در ترکیب هیأت نظارت
بانک مرکزی و حــذف اقتصاددانان و 3متخصص
پولی زمینه نظارت دقیق و کارشناســی را تضعیف
میکند؛ 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 پژوهشهای مجلس با اشاره به آخرین ویرایش
طرح مجلس در ارتباط با نحوه اداره بانک مرکزی به
تغییرات درخصوص رسیدگی به اختالفها و جرایم
اشاره و تأکید میکنند :براساس این ویرایش بانک
مرکزی و قوه قضاییه موظف شــدهاند هیأتهای
رســیدگی به اختالفات بانکــی را در مراکز تمامی
استانهای 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 بیطرفی را به همراه دارد و باعث تداخل وظایف بین
هیأت انتظامی بانکها و بانک مرکزی میشود .این
نهاد پژوهشی میگوید :برخی تغییرات صورت گرفته
در طرح نهایی مجلس میتواند باعث کاهش درجه
استقالل بانک مرکزی از دولت و بهطور 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 میدهد و قدرت
نظارتی آن را تا اندازهای بهبود میبخشد و بهتر است
در تصمیمگیری نهایی اصالحــات الزم در زمینه
اصالح رابطه بانک مرکزی با دولت در هنگام بررسی
طرح در صحن علنی مورد توجه قرار گیرد.

پــس از مدتها 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 میرود
از سرگیری مذاکرات هســتهای 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 دهها هزار میلیارد
تومان نقدینگی از بازار ســهام منجر شده اســت.همزمان با
این نزول ارزش روزانه معامالت خــرد به پایینترین حد خود
از سال 1399تاکنون رسیده که این نشــان میدهد اشتیاق
ســرمایهگذاران برای ســرمایهگذاری در بورس کاهش یافته
است .تحتتأثیر این نزول شاخص کل بورس تهران به محدوده
یکمیلیونو400هزار واحد رســیده است موضوعی که کمتر
کارشناسی پیش از این آن را پیشبینی میکرد.
این نزول در حالی اتفاق افتاده اســت که در ماههای فروردین
و اردیبهشت امســال شــاخص کل بورس تهران تا محدوده
یکمیلیونو600هزار واحد پیشروی و این امید را ایجاد کرده
بود که شاخص کل بورس تهران بتواند از سقف قله قبلی خود
که در مرداد ماه 1399در محدوده 2میلیونو100هزار 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 .تحتتأثیر این رشــد بیش از
33هزارمیلیارد تومان به ارزش بازار ســهام اضافه شد و جمع
کل ارزش ســهام شــرکتهای حاضر در بورس و فرابورس به
6522هزار میلیارد تومان معادل 207میلیارد دالر رسید .نکته
قابل توجه در مبادالت روز گذشــته این بود که بعداز مدتها
ارزش سهام تعداد زیادی از شــرکتهای بورس با رشد مواجه
شد .آمارها نشان میدهد در دادو ستدهای دیروز قیمت سهام
432شــرکت معادل 73درصد از شــرکتهای بورس با رشد
مواجه شدند که این موضوع یک اتفاق کم سابقه از خرداد ماه
تاکنون محسوب میشود .هنوز مشــخص نیست آیا رشد روز
گذشته بورس بهمعنای توقف یک روند نزولی چند ماه است ،یا
اینکه ظرف روزهای آینده دوباره شاخص بورس با نزول مواجه
خواهد شد؟

واردات برنج در انتظار دستور معاون اول

تغییر قوانین ثبت سفارش کاال در سامانه جامع تجارت ،واردات برنج را متوقف کرده و باعث کندی در روند واردات نهادههای دامی شده است
واردات برنج بار دیگر متوقف شده و این بار نه قانون منع
واردات فصلی بلکه تغییر یکباره ضوابط ثبت سفارش و
بازار
ناهماهنگی بین وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی
عامل این توقف است .به گزارش همشهری ،تصمیم دولت درخصوص لغو
ممنوعیت واردات برنج برای امسال که بهمنظور تنظیم بازار این محصول
اتخاذ شد ،استقبال فعاالن بازار را بهدنبال داشت و این امید را ایجاد کرد
که تداوم واردات در کنار افزایش 25درصدی تولید داخلی ،کاهش قیمت
برنج را در بازار بهدنبال داشته باشــد ،اما بهنظر میرسد با همه تالش و
همکاری دولت مشکالت واردات قرار نیست تمامی داشته باشد.
ثبت سفارشها بازگشت میخورد

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 عمــا جلوی واردات گرفته شــده و ثبت
سفارشها ریجکت میشود.
مسیح کشاورز توضیح داد :پیش از این ،شرکتهای سفارشدهنده در
ســامانه جامع تجارت ،رتبهبندی و اعتبارسنجی میشدند و براساس
رتبه و اعتبار شرکتها 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 میخورد.
بهگفته 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 واردکننده 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 ،بهگونهای 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 میکند.
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 شرکتها
به تازگی و از امسال اقدام به ثبت سفارش کردهاند 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 اجتنابناپذیر گرانیهای سال گذشته
افزود :هماکنون شرایط بهگونهای است که گویی عینا دوره ممنوعیت
برقرار شده و واردکنندگان بخش خصوصی به این نتیجه رسیدهاند که
اگر این مشکل به سرعت حل نشود با تحمل ضرر و زیان ،قراردادهای
قبلی خرید را نیز متوقف کنند .بهگفته کشاورز ،وزارت جهاد کشاورزی
در این زمینه با محمد مخبر ،معاون اول رئیسجمهور مکاتباتی داشته
و نامهنگاریهایی نیز از ســوی انجمن واردکننــدگان با وزارت صمت
انجام شــده که این وزارتخانه همهچیز را منوط به دستور معاون اول
رئیسجمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار کشور اعالم کرده است.

کندی واردات نهادههای دامی

تغییر قوانین و ضوابط ثبت سفارش کاال در ســامانه جامع تجارت نه
فقط برای برنج بلکه برای واردات نهادههای دامی نیز مشکل ایجاد کرده
است .روز گذشته بازرس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور،
از توقف ثبت سفارش نهادههای دامی خبر داد و افزود :سازمان توسعه
تجارت بنا به مصوبه دولت و ستاد تنظیم بازار ،میانگین ثبت سفارش
2سال گذشته شرکتها 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 میتواند 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 بهویژه شکر و روغن دانست و اضافه کرد :سال گذشته
8میلیون دالر شــکر ثبت سفارش شــد؛ اما این رقم در سالجاری به
100میلیون دالر رسید؛ به همین دلیل ممنوعیتهایی در این زمینه
وضع شد که همه شــرکتهای واردکننده کاالهای اساسی نتوانند در
حجم باال اقدام به ثبت سفارش کنند.
چالش ناخواسته

برنج با توجه به گرانیهای بیحد و حصر یکسال اخیر و نهادههای 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 بهطور مســتقیم بر قیمت کاالهای
اساسی تأثیرگذار هستند .بهنظر میرسد اگر گره ایجاد شده در مسیر
واردات محصوالت کشاورزی بهویژه این دو کاالی استراتژیک به سرعت
و با تدبیر دولت باز نشود ،بازار کاالهای اساسی کشور ناخواسته و متاثر
از یک ناهماهنگی کوچک ،دستخوش چالشهای بزرگی خواهد شد.

آینده بازار سهام
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همشهری را در شبکههای اجتماعی
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تحلیلگران بر ایــن باورندکه تداوم روند صعــودی بورس در
روزهای آینده بستگی زیادی به کاهش ریسکهای سیاسی،
افزایش نرخ بهره بین بانکی و رشد قیمت جهانی کاالهای پایه
دارد چرا که بهزعم آنها عامل اصلی نزول شــاخص این عوامل
است .آمارها نیز نشان میدهد که ارزش روزانه معامالت خرد
در بورس به پایینترین 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 سال 1399ارزش روزانه معامالت خرد به سطح
25هزار میلیارد تومان رسیده بود و حتی در ابتدای سالجاری
روزانه بهطور متوســط 8هزار میلیارد تومان سهام و حق تقدم
بهصورت خرد در بازار سهام دادوستد میشد .مقایسه این آمار
نشان میدهد 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 سرمایهگذاری 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 نمیتواند
به رشد شاخصهای بورس امیدار بود.
نیما میرزایی ،کارشــناس بازار ســرمایه در اینباره میگوید:
درصورت حفظ قیمت جهانی کاالهای پایه میتوان امیدوار بود
که افت شدیدتر از این برای سهام شرکتها 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 قویترین ســناریوی پیش رو برای هفته آینده تداوم
رکود و ادامه وضعیت نوسانی است.
بهگفته او عدمرعایت سقف ۲۰درصدی نرخ بهره بین بانکی و
افت به نسبت شدید قیمتهاي جهانی کاالهای پایه ازجمله
دالیل نگرانی سهامداران و طوالنی شــدن دوره نزول و رکود
در بورس است .با این حال بهنظر میرسد مخابره برخی اخبار
سیاسی که میتواند منجر به کاهش ریسکها و ابهامهای بازار
سرمایه شود در روزهای آینده محرکی برای رشد شاخصهای
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 ۲۰جوالی جوزف
بورل هماهنگکننده سیاســت خارجه اتحادیه اروپا هستیم.
انتظار میرود این موضوع ظرف روزهای آینده بازار ســهام را
تحتتأثیر قرار دهد.
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سیدمهدی سیدی؛ روزنامهنگار

خطبهای خطاب به آنان که
میدانند و میتوانند

تکیه

امنیتساخت«عصر روز دهم» را حاج قاسمفراهمکرد

چهارمین شــب محفل عاشورایی
ســینمای ایران ،با حضور رئیس
سینما
شورای شــهر تهران ،نایبرئیس
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 صحبتهایش گفت:
ســینما میتواند حوادث تاریخــی را به بهترین
شکل بیان کند و تأثیرگذار باشــد .امروزه زبانی
شیواتر و قویتر از سینما در دنیا وجود ندارد ،از
اینرو باید برای نشان دادن بزرگی واقعه کربال از
این زبان شیوا استفاده کرد .هنرمندانی که امروزه
توفیق دارند و در این حوزه فعالیت میکنند 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 بهدرستی به تصویر بکشند.
در بخش دیگری از این مراسم ،منوچهر محمدی،
تهیهکننده 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 مالقلیپور پس از فیلم موفق
«میممثل 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

تکیه برای تعزیه نداریم

عکس :بنیاد سینمایی فارابی

قیام امام حسین (علیهالسالم) ریشهها و زمینههایی دارد .سؤال مهمی
ت که چه عواملی ،فرزندزاده پیامبر(ص) را
که پیشروی ماست آناس 
به نقطهای رساند که فریاد هیهاتمنالذله سر دهد و در مسیر مبارزه تا
جایی پیش رود که سرش باالی نی و تنش زیر سم ستوران قرار گیرد و
خانوادهاش شهر به شهر آواره نگاههای هرزه و توهینآمیز اموی شوند.
در پاسخ به این ســؤال ،خود آن حضرت در قالب یک سخنرانی واضح،
به بخشی از ریشههای قیام اشــاره کرده بهگونهای که برای اهل حق و
هرآنکس که میداند و میتواند تکلیفی ســنگین ایجاد کرده است.
آنچنانکه در تاریخ ثبت شده است سید و ساالر شهدا ،یکی دو سال مانده
به مرگ معاویه ،در سفر حج ابتکار عمل را بهدست گرفته و هرآنکس را
که از بزرگان اسالم در آن سفر مهیاست فراخوانده است .اینچنین است
که بیش از 200نفر از صحابی پیامبر (صلیاهلل علیه و آله) و 700نفر از
تابعان در آن جلسه گرد میآیند و فرزند فاطمه زهرا (سالماهلل علیها)
ایراد خطبه میکند؛ خطبهای که به «خطبه منا» معروف و منقول است.
مورخان تاریخنگار میگویند در آن ماهها چندین بخشنامه حکومتی از
جانب معاویه برای همه امرا و سفرا و زمامداران صادر شده است که در
تمام بندهای آن بغض نسبت به علیبنابیطالب (علیهالسالم) و تالش
برای محدود کردن شیعیان ،برجسته و پررنگ است؛ اینکه دیگر شهادت
پیروان علی(ع) در دادگاهها قبول نشود و اینکه مدافعان علی از حقوق
حقه و از ســهم بیتالمال محروم بمانند .در این بخشــنامهها سناریو
خطرناک دیگری نیز وضع شده اســت که هرکس فضیلتی از علی(ع)
میداند 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 قدرتگیری معاویه و نفوذ بینالمللی دربار
شام .بهگونهای که معاویه و سرویسهای امنیتی او هر صدای مخالفی
را به سرعت خاموش میکنند و به قول خودشان با لشکریانی از عسل
مســموم مخالفان بنیامیه را از میان برمیدارند .درست در این نقطه
حساس تاریخی ،حسین(ع) پیشتر از آنکه سراغ قیام با شمشیر و خون
برود به سراغ جهادی از جنس تبیین و روشنگری میرود.
خطبهای میخواند که نیمی از آن مشــتمل بر فهرستی از ویژگیها و
فضائل امیرالمؤمنین(ع) است که برای تکتک آن از حضار ،اقرار زبانی
میگیرد و آنان بیاستثنا فراز به فراز «اللهم لبیک» میگویند .حسین(ع)
در البهالی این کلمــات میخواهد به گروه دانشــمندان و افراد تحت
نفوذ آنان برساند که هســته و مغز دین «والیت» است و نماز بیوالیت
بینمازیســت .اعتراض او بر این «کودتای خزنده» آن است که امتداد
حکومت نبوی را بهجای نظام والیت ،از داالن حکمرانی خلفا به حکومت
پادشاهی موروثی کشانده اســت .در نیمه دوم سخنرانی ،حسین(ع)
تیغ تیز بیان را بهسوی دانشمندان و مهتران مسلمان میگیرد و بر آنان
میآشوبد که شما حق را میبینید اما برای دفاع از آن کاری نمیکنید؛ و
میترسم 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.

منوچهر محمدی ،تهیهکننده سینما:

او هم این طرح را پسندید ،اما متأسفانه او سکته
کرد و فوت شد.
این تهیهکننده 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 میشــد .در آن دوران هیچگونه
امنیتی در عراق وجود نداشت و این میزان امنیت
را شهید عزیز حاج قاسم برای ما فراهم کردند.
محمدی در خاتمه صحبتهایش 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 ،تشکرکنم که در آن شرایط کار بزرگی را
انجام داد.

رئیس رسانه ملی و ساترا در مجلس
رئیس صداوســیما به همــراه رئیس ســاترا مهمان
نمایش
کمیسیون فرهنگی مجلس بودند .در این دیدار جبلی
خانگی
گفت« :سازمان صداوســیما خود را پشتیبان و حامی
پلتفرمها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در
فضای مجازی میداند ».به گزارش همشــهری ،پیمان جبلی ،رئیس
سازمان صداوســیما به همراه سعید مقیســه ،رئیس سازمان تنظیم
مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) بهمنظور بررسی
عملکرد و وظایف این سازمان در حوزه تنظیمگری 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 بهویژه کمیسیون فرهنگی را
خانه دوم صداوسیما دانســت و گفت :خود را موظف میدانیم که هر

چندوقت یکبار 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 گزارشهای تکمیلی را نیز ارائه دهیم .رئیس رسانه
ملی درباره محورهای گفتوگو با اعضای کمیسیون فرهنگی نیز گفت:
در این جلسه درباره موضوعات مختلفی ازجمله حوزه تنظیمگری صوت
و تصویر فراگیر در فضای مجازی سؤاالت ،مطالب و گزارشهایی مطرح
شد .امیدواریم این تعامل و همکاری نزدیک بین رسانه ملی و مجلس
بهویژه 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 :میتوانیم تولید محتوای نمایشی

در بســترهای فضای مجازی را یک ظرفیت بالقوه فرهنگی و روبهجلو
برای جامعه تلقی کنیم .وظیفه قانونی صداوسیما و ساترا این است که
این ظرفیت بالقوه را با حمایت از پلتفرمها و نظارت بر فعالیت و تولید
محتوای نمایش خانگی ،بالفعل کنیم .تالش میکنیم تا حمایتمان از
تولیدکنندگان محتوا در فضــای مجازی در بخشخصوصی را تقویت
کنیم و همچنین فعالیتها در بخشخصوصی را به یک مکمل مدیریت
فرهنگی جامعه تبدیل کنیم .وی تأکید کرد :افزایش هرچه بیشــتر
ضریب نفوذ پلتفرمهای تولیدکننده محتوای فاخر فرهنگی ،به معنی
این است که ضریب نفوذ رســانه ملی در جامعه گسترش یافته است.
جبلی خاطرنشان کرد :سازمان صداوســیما خود را پشتیبان و حامی
پلتفرمها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در
فضای مجازی میداند.
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محسن هاشــمی ،هنرمند باسابقه
تعزیه میگوید :تهران حتی یک تکیه
مناســب برای اجرای تعزیه ندارد.
هاشمی در گفتوگو با ایسنا از جای
خالی تدریس تعزیه در دانشگاههای
هنری ،تغییر کاربری تکیههای ویژه
تعزیه و بیتوجهی به این هنر ملی و
دینی ابراز تأسف میکند .او با انتقاد
از تغییر کاربری تکیههایی مانند نیاوران اضافه میکند :این تکیه
اساسا برای تعزیه ساخته شده که حاال مدتهاست تغییر کاربری
داده است .بدون تکیه کجا میتوانیم تعزیه اجرا کنیم .در پارک که
نمیتوان تعزیه اجرا کرد .هاشمی درباره حذف واحد آموزشی تعزیه
در دانشگاههای هنری توضیح میدهد :این مسئله دالیل گوناگونی
دارد .در وهله اول کســانی که در دانشگاه تدریس میکنند ،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
جستوجوی منابع زحمت بسیار بکشد اما بسیاری از استادان ما
دوســت دارند همهچیز حاضر و آماده در اختیارشان باشد و وقتی
چنین نیست ،راحتترین کار ،پاک کردن صورت مسئله است.

تعزیه

اجرای 40نسخه تعزیه
مجید خســروآبادی ،تعزیهخوان
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 .بهگزارش همشهری،
مجید خسروآبادی درباره نسخههای جدید تعزیه میگوید« :نگارش
نسخههای جدید تعزیه ،براساس زندگی یاران امام حسین(ع) بوده
است .بهمنظور حفظ جنبه درام و اصول و قواعد استفاده از شعر در
تعزیه برای نگارش نسخههای جدید در بخش تعزیهشناسی از آقایان
سیدمحسن هاشمی و مرتضی صفاریان ،در بخش شعر از ابوالفضل
منبتکار و در موسیقی از آقایان محمد بخشینیا و عباس صالحی
کمک گرفتیم تا به نظم و محتوای تعزیه ضربهای وارد نشود ».وی
توضیح میدهد«:در دهه اول محرم با برگزاری  2مجلس تعزیه یکی
ساعت 18در فرهنگسرای بهمن و دیگری از ساعت  21تا  23در خانه
هنرمندان میزبان عالقهمندان هستیم .برنامههای تعزیه ما تا آخر ماه
صفر برگزار خواهد شد با این تفاوت که از دهه دوم به بعد تنها با یک
اجرا و در مکانهای متفاوت اجرا خواهیم داشت».

6
با مردم

پنجشنبه  13مرداد 1401
شماره 8560

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

بعضی از امدادخودروها از مشــترکان را به مکانیکیهای
خاص هدایت میکنند

اشتراک یکســاله امداد خودرو را داریم و طبق قرارداد موظف
به ارائه خدمات تعریف شده بهمدت یکسال هستند .به تازگی
بعضی تکنیسینهای اعزامی امدادخودروبا تشخیص سطحی و
اشتباه مشترکان را گمراه کرده و آدرس مغازه و تعمیرگاه به آنها
میدهند .بهعنوان نمونه درحالیکه مشکل خودروی من بسیار
ســاده و در حد تعویض یک قطعه بسیار کوچک بود تکنیسین
امدادخودرو اعالم خرابی کامپیوتر و چند قلم دیگر کرد و گفت
خودروی خود را به جلوی مغازه من برسانید تا در آنجا رفع اشکال
کنم! بعــد از بیاعتمادی به وی خودم شــخصا به تعمیرگاهی
مراجعه کرده و مشکل خودرویم را با تعویض یک قطعه 180هزار
تومانی پالستیکی رفع کردند و خبری هم از مشکل کامپیوتر و...
نبود .تکنیسین مذکور در پاسخ اعتراض ما گفت :بروید و 10بار
شکایت کنید،به هیچ جایی نخواهید رسید!
فاطمی از تهران

آنتن ایرانسل در سایت چوبفروشان بسیار ضعیف است

آنتن ایرانسل در سایت چوبفروشــان واقع در شهرک صنعتی
خاوران در کیلومتــر 15جاده خــاوران در حد صفر اســت.
درحالیکه کاربران زیادی در این سایت و کل شهرک شاغلند
که از ایرانسل استفاده میکنند.
سلیمی از تهران

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک
وام بانکها به کارکنانشان محدود شود

یکی از بزرگترین رانتهایی که در کشــور اتفــاق میافتد ،وام
دادن بانکها به کارکنان خودشان است .بانکها ساالنه بخشی از
اعتبارات خود را به دادن وام به کارکنان خود اختصاص میدهند
درحالیکه مردم برای گرفتن یک وام کوچک باید سالها دوندگی
کنند و در نوبت بمانند! چــه فرقی بین کارمنــد بانک با مردم
غیرکارمند بانک است! چرا بسیاری از افراد بهدنبال پارتیبازی و
رابطهبازی هستند تا کارمند یک بانک شوند؟ آیا جز این است که از
ی
این توزیع رانت در بانک ها بهرهمند شوند؟ جا دارد با محدودساز 
اعطای این وامها عدالت اقتصادی بیشتر محقق شود.
سیدقوامی از تهران

اینترنت در ایرانشهر متناوب از دسترس خارج میشود

مدتهاســت اینترنت ایرانشهر دچار مشــکل شده است و
متناوب ســرویسهای اولیه از جمله گوگل در این شــهر
غیرقابلدسترس میشوند اما در زاهدان و زابل اینگونه نیست
و سرعت نت هرچند ضعیف اما به بدی ایرانشهر نیست .لطفا
به خواسته مردم ایرانشهر در این خصوص که افزایش سرعت
اینترنت است ،توجه شود.
میرلوحی از ایرانشهر

زوججوانکهباورودبهساختمانی،چندنفرازساکنانراگروگانگرفتهبودنددرکمتراز3ساعتدستگیرشدند

گروگانگیران آجودانیه میخواستند رابین هود باشند

زوج جــوان و تحصیلکرده ،اســلحهای تهیه کردند
و وارد ســاختمانی در خیابان آجودانیه شدند .آنها
گزارش
ادعا کردهاند قصد داشتند پس از گروگانگیری افراد
ثروتمند ،اموالشان را تصاحب کنند و در اختیار نیازمندان قرار بدهند
اما این گروگانگیری مســلحانه در کمتر از 3ساعت با دخالت پلیس و
دستگیری متهمان پایان یافت.
به گزارش همشهری ،ساعت 17:30سهشنبه یازدهم مرداد ماه مأموران
کالنتری قائم در حال گشتزنی بودند که به رفتارهای عجیب زن و مردی
جوان که سوار بر 206بودند مشــکوک شدند و به راننده دستور ایست
دادند .او اما به جای توقف تصمیم به فرار گرفت و به ســمت مأموران
تیراندازی کرد .در این شرایط بود که عملیات تعقیب و گریز آغاز و متهم
وارد کوچهای بن بست در منطقه آجودانیه شد .همزمان یکی از ساکنان
ساختمانی 5طبقه که به همراه خانوادهاش قصد خروج از ساختمان را
داشت ریموت را زد اما در همان لحظه زن و مرد پژوسوار وارد پارکینگ
ساختمان شدند و برای فرار از مخمصه اعضای خانواده را گروگان گرفتند.
از آنجا که متهمان مسلح بودند و جان گروگانها نیز در خطر بود ،تیمهای
ویژه پلیس پیشــگیری،آگاهی و مأموران نوپو در محل حاضر شدند و
تالش خود را برای رهایی گروگانها آغــاز کردند .این درحالی بود که
سردار حسین رحیمی ،رئیس پلیس پایتخت نیز با توجه به حساسیت
موضوع در محل حاضر شده و با پوشیدن جلیقه ضدگلوله با گروگانگیر
وارد مذاکره شد .درخواست گروگانگیر مسلح این بود که به همراه زنی
که همراهش است و گروگانها از ساختمان خارج شود که پلیس برای
حفظ جان گروگانها با درخواست وی موافقت کرده و در این شرایط بود
که مأموران نوپو وارد عمل شدند و پس از خلع سالح کردن گروگانگیران،

قصدمان گروگانگیری نبود

فریبا زنی 32ساله است که
توگو1
گف 
او هم مدرک کارشناســی
ارشد دارد .فریبا هرگز فکرش را نمیکرد 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 .میدانستم که قصد
و نیت بدی ندارد .او میخواست به مردم کمک
کند و فقرا را از بیپولی نجات بدهد .میخواست
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 .میخواستیم 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.

در کمتر از 3ساعت از گروگانگیری ،آنها را دستگیر کردند.

نقشه سرقت

در تحقیق از گروگانها مشخص شد که گروگانگیران قصد سرقت
از خانههای آنها را داشتند .یکی از گروگانها که هنوز وحشتزده
بود درباره جزئیات حادثه گفت :من به همراه همســر و فرزندانم
قصد داشــتیم از خانه بیرون برویم که ریموت پارکینگ را زدیم،
همزمان در باز شــد و ناگهان زن و مرد پژوســوار وارد پارکینگ
شدند .مرد جوان مسلح بود که ما را تهدید کرد و گفت اگر حرفی
بزنیم شلیک میکند و جانمان را میگیرد .همزمان زن و مردی که
سالخورده و ساکن طبقه اول بودند بهدلیل سر و صدا از خانهشان
خارج شــدند و مرد مســلح ،همه ما را گروگان گرفت و به داخل
ســاختمان انتقال داد.بعد از ما خواســت تا وارد یکی از واحدها
شــویم و دقایقی بعد از زنی که همراهش بود و بهنظر میرســید
همسرش است ،خواست تا به سراغ واحدهای دیگر برود و همه را
یکجا جمع کند اما بعد نظرش عوض شد و از او خواست فرار کند.
آنطور که متوجه شدیم مرد مسلح قصد سرقت اموال ما را داشت اما
نمیخواست خودش را تسلیم پلیس کند .وی ادامه داد :مرد مسلح
نگران وضعیت همسرش بود که از خانه خارج شد و به راهرو رفت تا
از پنجره نگاهی به بیرون بیندازد و همزمان شروع به تیراندازی به
سمت مأموران کرد .ما هم از فرصت استفاده کرده و در را به روی
گروگانگیر بستیم و او اینبار به طبقه سوم رفت،با لگد در را باز کرد
و 3نفر از ساکنان آن واحد را گروگان گرفت که در نهایت با حضور
مأموران نوپو گروگانگیری پایان یافت و متهمان دستگیر شد.

انگیزه عجیب

متهمان زن و شوهر هستند
توگو2
گف 
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 بهزودی به پزشکی قانونی معرفی شوند
تا سالمت روانی آنها تحت بررسی قرار بگیرد.
گفتوگو با مرد مسلح را در ادامه میخوانید.
انگیزهات از گروگانگیری چه بود؟
میخواســتم 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 اسلحهای 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 همنظر بود.
ســاختمانی که وارد آنجا شدی
و دســت به گروگانگیری زده بودی را از قبل
شناسایی کرده بودی؟
در یکی از واحدهای آنجا یکی از بســتگانم
زندگی میکرد .البته او وضــع مالی خیلی
خوبی نداشت اما خبر داشتم که همسایههای
او خیلی پولــدار هســتند .آنهایی که یک
شبه پولدار شــدهاند .آنهایی که امشب دالر
خریدند و فردا قیمت دالر رشد کرد و روزبهروز
پولدارتر شدند .آنهایی که با رخنه کردن در
بازار دالر ضربههای زیادی به اقتصاد کشور
زدند و اکثرشان با کالهبرداری و راه نادرست
به ثروت رسیده بودند.
نقشهات سرقت از آنها بود؟
میخواستم اموالشان را سرقت کنم و به فقرا
بدهم .همچنین یک صفحه در اینســتاگرام
درست کرده بودم و میخواستم آن روز از آنها
الیو بگیرم و از آنها بخواهم تا توضیح بدهند
که چطور پولدار شدهاند.
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 میکردند ،یکی
از ساکنان آن شــروع کرد به داد و فریاد راه
انداختن .قصدم واقعا گروگانگیری نبود و فقط
میخواستم 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 .میخواســتم حواس مأموران
را پرت کنم تا همســرم بتواند فرار کند .از
سوی دیگر اسلحه را روی ســر گروگا نها
گذاشته بودم تا راهی برای فرار به من بدهند
اما در نهایت گلولهای به پایم شلیک کردند و
دستگیر شدم.
ظاهرا تحصیلکردهاید؟
هم من و هم همسرم فوق لیسانس داریم .من
لیســانس نرمافزار و فوقلیسانس مدیریت
دارم .مســئول فنی و کارهــای نرمافزاری
شــرکتهای خصوصی و ارگانهای دولتی
بودم و کارهای پژوهشی بسیاری انجام دادهام.
همسرم نقشی در گروگانگیری نداشت و دلم
میخواهد زودتر آزاد شود.

کوتاه از حادثه

آخرین دفاع متهمان ریزش متروپل
آخرین جلسه رســیدگی به اتهامات متهمان پرونده ریزش
ساختمان متروپل روز گذشته برگزار شد و 21متهم پرونده
برای آخرین بار به دفاع از خود پرداختند.
به گزارش همشــهری ،روز دوم خردادماه امســال بهدنبال
ریزش ساختمان در حال ساخت متروپل در آبادان 43نفر،
ازجمله حســین عبدالباقی ،مالک این ساختمان جان خود
را از دســت دادند و 37نفر نیز مصدوم شــدند .از همان روز
درحالیکه عملیات آواربرداری ادامه داشت تحقیقات قضایی
نیز آغاز و 21نفــر از افرادی که در ایــن حادثه مقصر بودند
دستگیر شدند .این افراد تعدادی از مسئوالن سابق و کنونی
شهری آبادان بودند که بر ساخت متروپل نظارت کافی انجام
نداده بودند و با کوتاهیشان مقدمات این حادثه تلخ را فراهم
کرده بودند.
اواخر تیرماه با پایان تحقیقات ،پرونــده متهمان متروپل با
صدور کیفرخواست از دادســرا به دادگاه فرستاده شد و روز
دوشــنبه10 ،مرداد نخستین جلســه محاکمه برگزار شد.
در این جلسه که به ریاســت قاضی ایمانی برگزار شد ،ابتدا
نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت و در ادامه
شاکیان شکایت خود را مطرح کردند .در دومین جلسه که روز
سهشنبه برگزار شد نوبت به متهمان رسید که در برابر اتهام
تسبیب در قتل غیرعمدی از خود دفاع کنند .پس از تفهیم
اتهام ،آنها یک به یک در جایگاه ایستادند و اتهامشان را انکار
کردند .آنها مدعی شدند که ندانسته مدارک مربوط به ایمنی
متروپل را امضا کردهاند .پس از دفاع 10نفر از متهمان ختم
جلسه اعالم شد.
روز گذشته (چهارشنبه) در سومین جلسه محاکمه نوبت به
سایر متهمان رسید تا از خود دفاع کنند .آنها نیز مثل 10متهم
دیگر حاضر نشدند اتهامشان را بپذیرند .آنها مدعی شدند در
حادثه ریزش متروپل نقشی نداشتهاند .در این شرایط بود که
رئیس دادگاه بار دیگر اتهامات متهمان را به آنها تفهیم کرد
و پس از اخذ آخرین دفاع ،ختم جلسه اعالم شد و قرار است
دادگاه بهزودی رأی خود را در اینباره صادر کند.

قربانیان سیل 78نفر شدند
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور از جان باختن ۷۸تن
در ســیل اخیر خبر داد و گفت که جستوجوها برای یافتن
۱۶مفقودی سیل همچنان ادامه دارد.
محمدحسن نامی در تشریح آخرین وضعیت مناطق سیلزده
گفت :برابر آخرین گزارشها از روز سهشنبه تاکنون 2مورد
فوتی به مجموع جانباختگان سیل در سراسر کشور اضافه شد
و شمار افرادی که درپی جاریشدن سیل در نقاط مختلف
کشور جان خود را از دست دادهاند به ۷۸نفر رسید.
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جهاننما

آتشبسیمنتا2ماهدیگرتمدیدشد
پس از چند هفته تکاپوی «هانس گروندبرگ» ،فرستاده ویژه
سازمان ملل در امور یمن برای تمدید آتشبس ،سرانجام در
آخرین ساعات روز سهشنبه ،او اعالم کرد که توافق آتشبس
برای 2ماه دیگر تمدید شده اســت .اعالم تمدید آتشبس
یمن تنها چند ساعت قبل از پایان آن اعالم شد .توافق فعلی
آتشبس 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 آتشبس را
به مانند همان  2دوره قبل شــامل توافــق طرفین در مورد
مکانیســمی برای پرداخت منظم حقوق کارمندان در شهر
صنعا ،باز کردن جادهها در تعز و سایر استانها ،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 آتشبس 4ماه گذشــته گفته که این
آتشبس منجر به کاهش ۶۰درصدی تلفات غیرنظامیان و
کاهش نزدیک به ۵۰درصدی آوارگان شــده است .عالوه بر
این۲۶ ،کشتی سوخت وارد بندر الحدیده گردید و ۳۶پرواز
رفت و برگشــت بین صنعا و پایتخــت اردن و قاهره مصر
برقرار شــد .با اعالم این آمار ،اما بهنظر میرسد که یمنیها
چندان رضایتی از آتشبس در 4ماه گذشته ندارند .آنها علت
نارضایتی خود را نقض مکرر آتشبس از سوی ائتالف سعودی
عنوان کردهاند .وبگاه المســیره یمن وابسته به دولت صنعا
موارد نقض آتشبس از ســوی ائتالف سعودیها را مستند
کرده اســت .به گزارش المســیره ،بهطور معمول در برخی
روزها بیش از 100پرواز جنگندههای 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 آتشبس طی 4ماه گذشته در یمن باعث
شد تا «محمد عبدالسالم» ،ســخنگوی جنبش انصاراهلل و
رئیس هیأت مذاکرهکننده این جنبش در نخستین واکنش به
ادامه آتشبس خواستار رفع محاصره کامل یمن و پای بندی
به مفاد آتشبس شود .در طرف مقابل نیز ،وزارت امور خارجه
عربستان سعودی اهمیت باز کردن گذرگاههای انسانی در
«تعز» را در این آتشبس مورد تأکید قرار داده است.

هزینه ماجراجویی پلوسی ،از جیب اقتصاد تایوان

نقلقول
سید حسن نصرهللا
دبیر کل حزبهللا لبنان
تــا زمانــی کــه ســناریویی آمریکایــی
ـ اســرائیلی در منطقــه وجــود
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.
آمر یــکا و اســرائیل بزرگتر یــن
مصداق شیطان هستند( .المنار)

چین بهعنوان بزرگترین شریک تجاری تایوان ،قصد دارد سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه را با تحریم اقتصادی تالفی کند
سرانجام پس از هفتهها کشوقوس
دیپلماتیــک و تهدیدهای نظامی
گزارش
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 انجامشد که ارتش چین طی روزهای
اخیر بارهــا آمریکاییها 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 بیانیهای هشــدار داد« :آن دسته از
سیاستمداران آمریکایی که در موضوع تایوان با آتش
بازی میکنند ،به پایان خوبی نمیرسند».
چین همزمان با حضور پلوسی در شهر تایپه ،مرکز
تایوان ،مجموعهای از تحریمهای اقتصادی را علیه
تایوانیها وضع کرد .همچنین ،حمالت سایبری به
سامانههای اینترنتی و رایانههای تایوانی آغاز شده
است .چینیها صادرات شن و ماسه به تایوان را هم
متوقف کردهاند .گفته شــده ،واردات موادغذایی از
بیش از 100شرکت تایوانی هم متوقف شده است.
شرکتهایی که در فهرست تعلیق واردات قرار دارند
شامل تولیدکنندگان چای ،میوههای خشک ،عسل،
دانههای کاکائو و ســبزیجات هســتند؛ همچنین
ممنوعیــت خرید ماهــی از حدود 700کشــتی
ماهیگیری نیز در این فهرست قرار دارد.
ارتش چیــن نیز اعــام کــرده کــه در محدوده
130کیلومتری تایوان ،یک رزمایش بزرگ نظامی
با استفاده از تسلیحات جنگی برگزار میکند .ارتش
همچنین شمار زیادی خودروی زرهی را به سواحل
فوجیان ،نزدیکترین استان چین به تایوان اعزام کرده
است .مقامهای چین و تایوان در سال ۱۹۹۲توافق
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 میفرســتاد؛
رویکردی که بهنظر میرســد با ســفر اخیر رئیس
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دونالد ترامپ
رئیسجمهور پیشین آمریکا
چــرا نانســی پلوســی دیوانــه در تایوان
اســت؟ او همیشــه باعث دردســرهای
زیادی میشــود .پلوســی هیــچ کاری را
بــه خوبــی و درســت انجــام نمیدهــد،
ازجمله دو استیضاح ناموفق ،از دست
دادن مجلس و غیره ،خودتان ببينید.
(فاکس نیوز)

مجلس نمایندگان آمریکا تغییر کرده است.
چرا چین جنگ نمیخواهد؟

همزمان با باال گرفتن تنشها و آماده باش نیروهای
آمریکایی ،تایوانی و چینی در منطقه ،برخی ناظران
نســبت به وقوع درگیــری هشــدار میدهند ،اما
اندرومرتــا ،مدیر مرکز تحقیقــات جهانی چین در
دانشــکده مطالعات جان هاپکینز ،در گفتوگو با
روزنامه نشــنال امارات با رد این احتمال میگوید:
«شفاف بگویم گرچه اقدام نظامی چین علیه تایوان
دور از ذهن نیست اما فکر نمیکنم که عملی شود».
شیائوشی مارتین ،محقق امور بینالملل در مؤسسه
کلینگنــدال( ،)Clingendaelنیز بــا رد احتمال
درگیری نظامی چین و تایوانمیگوید« :باید میان
اینکه چین توانایی چنین حملــهای 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 ،بیمیلی چین بــرای درگیری
نظامی با تایوان دالیل بسیاری دارد؛ ازجمله اینکه،
حمله به تایوان میتواند اعتبار بینالمللی این کشور
را خدشهدار کند ،تنش با کشــورهای دیگر بهویژه

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 .بهعبارت دیگر ،هزینه
حمله به تایوان برای این کشور بســیار زیاد بوده و
همین مسئله این گزینه را به آخرین راهحل پیشروی
پکن تبدیل میکند.
گزینههای پیش روی پکن

خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به گزینههای پیشروی
چین نوشته :شــی جینپینگ ،رئیسجمهور چین
و جو بایدن ،رئیسجمهــور آمریکا در تماس تلفنی
هفته پیش خود نشــان دادند که هیچیک بهدنبال
تقابل نظامی نیستند اما تشدید لفاظیهای خصمانه
احتماال طرف چینی را مجبور خواهد کرد که به سفر
پلوسی پاسخ محکمی دهد؛ بهویژه که شیجینپینگ
در آستانه آغاز ســومین دهه حکمرانیاش بر حزب
کمونیست اســت .بر این اســاس ،یکی از نخستین
اقدامات پکن میتواند تشــدید نقض حریم هوایی
تایوان باشــد .تا پیش از این هم هواپیماهای نظامی
چین روزانه بارها وارد حریم هوایی تایوان میشدند؛
امری که اعتراض تاپیه را بهدنبال داشت.
روزنامه دولتی گلوبالتایمز ،چاپ پکن نیز پیشنهاد

کرده که چین میتواند با پرواز مســتقیم نظامی بر
فراز تایوان ،دولت «تسای اینگ ون» ،رئیسجمهور
تایــوان ،را مجبور به کنارهگیری کنــد .یکی دیگر
از اقدامــات احتمالی پکن به نوشــته این روزنامه،
میتواند آزمایشهای موشــکی چین در نزدیکی
مرزهای تایوان باشــد .گذشــته از گزینههای باال،
تأثیرگذارترین واکنش غیرنظامی چین به تحوالت
اخیر تایوان میتواند تنبیه شــدید اقتصادی باشد.
بلومبرگ نوشــته :چین بزرگترین 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 میتواند
با تحریم گســترده صادرکنندگان تایوانی بهويژه
در بخش کشــاورزی ـ روندی کــه همین حاال هم
کلید خورده ـ روابط تجاری خــود با تایپه را بهطور
چشمگیری کاهش داده و محدود کند .البته چین
در این زمینه نیز باید احتیاط به خرج دهد؛ چون به
چیپهای الکترونیکی پیشرفته تایوان نیاز دارد .بنا بر
گزارش بلومبرگ ،تحریم دولتمردان تایوانی از دیگر
گزینههای پیشروی چین است .پکن همین حاال هم
تعدادی از سیاســتمداران تایوانی را تحریم کرده و
احتماال در روزها و هفتههای آینده ،شمار افرادی که
در این فهرست قرار میگیرند ،بیشتر هم خواهد شد.

کیوسک

روزنامه نیویورکتایمز [آمريكا]

دوره جدیدی از انزوای طالبان فرا خواهد رسید

عملیاتترورایمنالظواهریدرمنطقهامنیتیکابلوافشایاینکه
طالبانبهیکیازطراحان اصلیحمالت11سپتامبرپناهداده 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.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
به راستی که اهل خیر و شر را نمی توان تشخیص
داد مگر به مردم.
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پنجشنبه

ضرورت شور و شعور
در عزاداریها
سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

بــدون تردید عــزاداری بر
امامــان معصــوم و اشــک
ریختن بــر مظلومیت آنان
یکی از مظاهر فرهنگ شیعی است .اینکه دلیل و فلسفه
این کار چیســت و چه اهدافی دارد ،مباحثی اســت که
همواره موردبحث و گفتوگوی علما و اندیشمندان بوده
و از 2زاویه قابلتوجه و دقت است:
از نقطهنظر عاطفی :ما شیعیان امامان خود را از
 1پدرانمان بیشتر دوســت داریم و خواهناخواه در
شادی و حزن آنان شریک هستیم که خودشان فرمودند:
شــیعیان ما از گل ما آفریده شــدهاند؛ در شادی ما شاد
هستند و در اندوه ما اندوهناک.
از نقطهنظر سیاسی و اجتماعی :آنچه مسلم
 2اســت احیای ایــن عزاداریها و بزرگداشــت
همهساله آن عزیزان ،باعث پایداری و تداوم ذکر و نامشان
و ترویج مکتب اعتقادی و اخالقی و عملی آنان است .در
این مناســبتها و مراســم است که شــیعیان ،زندگی
پیشوایانشــان را بیش از هر وقت دیگــری مورد دقت،
مطالعه و گفتوگو قرار میدهند و از آنها درس های الزم را
میگیرند .همین عامل موجب سفارش بزرگانی چون امام
خمینی(ره) به زنده نگهداشــتن محرم و صفر بود؛ چون
همین محرم و صفر و همین عزاداریهاست که اسالم را
زنده نگهداشته اســت .همه اینها درصورتی است که در
عزاداریها اکتفا به شور محض نشــود و شعور حسینی
بنمایه اصلی آن باشــد .گاهی دیده میشود که شکل و
محتوای این یادبودها و عزاداریها دچار بدعت و انحرافات
خطرناکی شده و رو بهسویی میرود که به یقین با فرهنگ
اصیل شیعی نهتنها ســازگاری ندارد که حتی منافات و
تعارض هــم دارد .اســتفاده از چهرهنــگاری خیالی و
غیرمستند امامان ،اشعار پوچ و مداحیهایی که جز اهانت
به ســاحت مقدس معصومان چیز دیگری در بر ندارد،
شیوههای مدرن و پستمدرن عزاداری و تعزیهگردانی،
افراط و تفریط در مقدار و طول زمان عزاداریها ،استفاده
نابهجا از احساسات و عواطف جوانان و چشم و همچشمی
در برگزاری هیئتها و دستهجات و نمایش بعضی از این
منظرههای موهن در رسانهها جز وهن اسالم و تشیع را در
پی ندارد .شیعه آنقدر منطق و استدالل دارد که نیازی به
این خرافهها و بدعتها نداشته باشد .اتفاقاً سفارش بزرگان
به احیای مراسم عزاداری ،برای ترویج و تبین همین منطق
و استدالل است .ســنت عزاداری اصیل شیعی همواره
اینگونه بوده است که در مجالس یادبود و روضهخوانیها
غالب وقت شرکتکنندگان به بیان احکام دینی و معارف
اســامی ،آموزش اعتقادات صحیح و همچنین تشریح
سیره و روش زندگانی آن بزرگواران میگذشت و در پایان
با ذکر مصایب آنان و یادآوری مظلومیتشان اشکی ریخته
میشــد .این بود که معموالً حتی مردم عوام سرشار از
اطالعات دینی و اعتقادات محکــم مذهبی بودند که در
همین مجالس بهدســت آورده بودند .در واقع مجالس
عزاداری هم بهانهای برای آموزش دین و تبیین زندگی و
سیره ائمهاطهار و الگوساز 
ی مناسب برای مردم بود و هم
شیوه و روش عزاداری و حتی نوع اشــعار و محتوای آن
آموزههای صحیح علمی و عملی عزاداران را در پی داشت.
اگر از ثواب عزاداری گفتهایم و شنیدهایم ،به یقین مربوط
به عزاداریهایی اســت که در آن نهتنها نظام تشــیع و
حرمت امامان و نیز دین مبین اســام مورد هتک قرار
نگیرد که حتی مســتحکمتر نیز بشود .ســابق بر این از
مداحی و روضهخوانی ،بهعنوان حســنختام یا بهعنوان
نمک مجلس یاد میشد و عمده وقت مجالس عزاداری را
خطابهها ،وعظها ،بیان احادیث و احکام پر میکرد .امروزه
اما متأسفانه در بســیاری از مجالس عزاداری ما ،نهتنها
وعظ و ارشــاد و بیان احکام و حقایق دینی جایی ندارد
که شیوه عزاداریها هم اســباب دینگریزی خودیها
و تمســخر بیگانگان را فراهم میآورد .واقعاً چه چیزی
از اشــعار و مداحیهای پوچ و بیمحتــوا عاید جوانان و
شرکتکنندگان میشود؟ آیا فکر کردهایم که این جوانان
و این شرکتکنندگان بعد از یکدهه و یکسال عزاداری،
چقدر دارای تغییر رفتار و روش در زندگی شدهاند؟ چقدر
با شخصیت شــخصی که بر وی گریه میکنند و ژرفای
وجودی وی آشــنا شدهاند؟ آیا ســینهزنیهایی که گاه
بیشتر موجب تخلیه هیجانهای جوانی است تا عزاداری
و بصیرت ،موردنظر ائمهاطهار است؟ آیا هر کس محکمتر
پا بر زمین بکوبد ،شیعهتر و وفادارتر است؟ آیا سر و صورت
و سینه خراشدادن و قمه زدن و بر زنجیرها تیغ بستن و...
امامان ما را خوشحال میکند؟
آیا امامان ما راضی هستند که تا بعد از نیمهشب صدای
بلندگو و صدای گوشخراش طبل و سنج ،آسایش مردم را
بگیرد؟ آیا امامان ما راضی هستند که گذرگاههای عمومی
و معابر و خیابانها جوالنگاه رفتوآمد نامنظم و دلبخواه
دستهجات عزاداری و برپایی تکیهها و سدمعبرهای عجیب
و غریب بشود؟ آیا ما اجازه داریم به بهانه عزاداری ،تمامی
عرض خیابان را اشغال کنیم؟ آیا این نهایت بیمسئولیتی
ما نیست که حتی راهی باریک برای گذر اتومبیلها باقی
نگذاریم تا ترافیک وحشــتناک نیمکیلومتری درســت
نکنیم؟ اگر در این ماشینهای پشت دسته عزاداری گیر
کرده ،مریض قلبی یا زن باردار پا به زایمان یا کســی که
حامل داروی اورژانســی برای بیماری رو به موت است،
وجود داشته باشد آیا امامان به این نوع ابراز ارادت و عشق
راضی هستند؟ امیدوارم مجالی پیش آید تا در این زمینه
و انحرافات شکلی و محتوایی عزاداریها بیشتر بنویسم.
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ایام محرم امسال هم درست مثل هر سال
با برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی پر
شده و البته بهخاطر روند افزایشی کرونا،
اغلب این برنامهها در فضاهای باز برگزار
میشود تا بیماری ،مردم را تهدید نکند.
اگر ساکن پایتخت هستید یا در این ایام
به تهران ســفر کردهاید ،شرکت در این
برنامهها را از دست ندهید.
محرم و صفر در میدان امامحسین(ع)

در ایام محرم بهویژه 10شــب اول و روزهای
تاســوعا و عاشــورا ،بســیاری از دوستداران
اهلبیت در میــدان امام حســین(ع)جمع
میشوند تا شاهد برگزاری عزاداریها و مراسم
مربوط به این روزها باشند .امسال هم سازمان
فرهنگی هنری شهرداری تهران برنامههایی
را با عنوان «جلوه ســوگ» برگزار میکند که
تعدادی از این برنامهها درهمین میدانبرگزار
خواهد شــد .آنطور که معاون این ســازمان
میگوید :قرار اســت جمعههای ماه محرم و
صفــر ،برنامههای عــزاداری مخصوص اقوام
مختلفی که در تهران حضور دارند مانند تجمع
آذریهای مقیم تهران و تجمع افغانستانیهای
مقیم تهران در این میدان برگزار شود.

بازدید از پرده عاشورا در کاخ گلستان

چند روز پیش از قدیمیترین پرده درویشی
عاشورا بهعنوان یکی از قدیمیترین تابلوهای
پردهخوانی در کاخ گلســتان رونمایی شد.
مرمت این اثــر از اســفندماه ۱۳۹۹پس از
کارشناســی و آسیبشناســی ،با همکاری
پژوهشــکده حفاظت و مرمت آغاز شد و در
تیرماه سال ۱۴۰۰به پایان رسید .در فرایند
مرمت ،مرمتگران به نوشتاری از تاریخ خلق
ن ترتیب تاریخ
این اثــر برخوردند که ب ه ایــ 
جدیدی برای قدمت این سبک از نقاشی رقم
خورد« :حاجحســن چاوش در سال۱۲۳۱
هجری قمری ».در قســمت باالیی نقاشی
نیز نوشته دیگری به این مضمون «کمترین
مهدی شــعبانعلی» دیده میشود .ابعاد این
پرده نقاشی  ۱۴۸در ۴۱۵سانتیمتر است .اگر
دوست دارید از نزدیک این پرده درویشی را
تماشا کنید ،میتوانید به موزه مردمشناسی
مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان که این
پرده در آنجا به نمایش درآمده بروید.
نمایشگاه ماه سرخ

کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان
نیز همزمان با ایام ســوگواری سرور و ساالر
شــهیدان اباعبداهلل الحســین(ع) ،اقدام به
برگزاری نمایشگاه نقاشی عاشورایی ،با عنوان
«ماه ســرخ» کرده اســت .در این نمایشگاه
منتخبــی از آثار نقاشــی (شــامل ۳۳اثر)،

مربوط به اعضــای مراکــز فرهنگی هنری
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان
در چند سال گذشته ،از استانهای مختلف
کشور گردآوری شده است .این نمایشگاه از
۱۰مرداد برپا شده و تا پایان این ماه در حال
برگزاری است.
تعزیه در خانه هنرمندان ایران

تعزیه جزئي جدا نشــدنی از برنامههای ماه
محرم و صفر اســت .امســال هم همزمان با
فرا رســیدن ایام محرم ،خانــه هنرمندان
ایران و پردیس تئاتر تهران در دهه نخســت
این مــاه ،میزبــان ۲۰گــروه تعزیهخوان با
حضور چهرههای نامدار و پیشکســوت هنر
شبیهخوانی سراسر کشور بود .مجلس تعزیه
دهه اول محرم از 8مرداد با تعزیه «شــهادت
حضرت شــاهچراغ» در روز اول آغاز شــده
و تا ۱۷مــرداد در باغ هنر خانــه هنرمندان
ایران ،هر شــب از ســاعت ۲۰:۳۰تا ۲۲:۳۰
میزبــان عالقهمندان و ســوگواران حضرت
سیدالشهدا(ع) خواهد بود .در پردیس تئاتر
تهران هم هر شــب از ســاعت  ۲۱تا  ۲۳در
آمفی تئاتر رو باز این پردیس خوانش زیارت
عاشورا و سوگواری ،برپایی ایستگاه صلواتی،
سخنرانی با محوریت عاشورا و قیام شکوهمند
امامحسین(ع به کالم شــیخ هادی اتابکی و
مداحی کربالیی مهدی فتحی و حاج مهدی
رجبی برگزار میشود.

قصه شهر

همه بهانه از اوست!
وزن بساطش زیاد بود،
سمیه جاهدعطائیان
حدود 50جلــد کتاب
درون یک چهارچرخ و یک کولهپشتی بزرگ و سنگین
روی دوش ،ایستگاه به ایستگاه ،خط به خط ،قطار به
قطار ،واگن به واگن همه را برای فروش کتابهایش
امتحان میکرد .در مــورد محتوای تکتک کتابها
اطالعات داشت .اطالعاتی از دل کتاب به مسافران ارائه
میداد تا آنها را به خرید کتابها یا شاید سبکشدن
بار سنگینش تشــویق کند؛ کتابها یا روانشناسی-
انگیزشی بودند و یا رمان .میخواهم کاری به محتوا
و عناوین زرد برخی از کتابهایش نداشته باشم .اما
میخواهم که سهم او را برای باالبردن فرهنگ مطالعه
و افزایش سرانه کتابخوانی تأثیرگذار بدانم .حتی کمتر
فروشندهای را دیده بودم که اینهمه با صبر ،آرامش،
اشتیاق و حتی عالقه بساطش را تبلیغ کند .او فقط
فروشنده نبود ،کلمه میفروخت ،نه کلمه میساخت
و از هر کلمــه از دل کتاب بــرای معرفی محصوالت
فرهنگیاش بهــره میگرفت .میگفــت اگر مادری
نگران هســتید ،اگر اضطراب را به فرزند نوجوانتان
منتقل میکنید ،اگر نمیتوانید با نوجوانتان ارتباط
برقرار کنید ،فالن کتــاب از فالن
نویسنده را پیشــنهاد میدهم .او
میگفت که اگر نمیتوانید خشمتان
را کنترل کنید ،نمیتوانید ذهنتان
را بیخیال و آرام کنید و دغدغههای
ذهنی بیشمار دارید ،فالن کتاب
را ورق بزنیــد .اگــر نمیتوانید در
جمع صحبت کنید و خجالت شما
را مغلوب میســازد کتاب معروف
قدرت بیان را مطالعه کنید.
زن کتابفــروش البــهالی آنهمه
کتــاب ،رمانهــای معروفی هم
میفروخت« ،خشــم و هیاهو» اثر
ویلیام فاکنر را بــا آبوتاب تبلیغ

من حسینام ،پناهیام

«جا مانده است  /چیزی ،جایی  /که هیچگاه دیگر  /هیچچیز /
جایش را پر نخواهد کرد  /نه موهای سیاه  /نه دندانهای سفید»

آخرش هم معلوم نشد دقیقا چهکاره است؛ شاعر است
یا هنرپیشه ،نویسنده اســت یا کارگردان تئاتر .معلمی
و طلبگی هم کرده بود .ولی چیزی که معلوم اســت این
است که هیچ وقت خوشحال نبود ،نمیخندید ،از ته دل
نمیخندید .در همه کارهایش این غم و غصه معلوم است.
میگویند در شعرها و نوشــتهها و بازیهایش بیشتر از

حاللمان کنید
من عاشــقش شدم و
محمد کاموس
دیــدم راه گریز ندارم.
داســتان از اینجا آغاز
شد؛ هنوز 20ســالم نشــده بود که یک روز یکی از
دوستانم چند نوار کاست آورد و گفت «اینها را گوش
بده و هرچی گفت بنویس ،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 تاریخ شــفاهی ادبیات کودک و نوجوان
صحبت میکردند .هرچه گفتند را نوشتم .حتی وقتی
میخندیدند من هم مینوشتم ها ها ها (صدای خنده).
صحبتها و دغدغههایشان برایم جالب بود .تا صبح
همه کاســتها را روی کاغذ نوشتم .صبح با دوستم
تماس گرفتم و گفتم تمام شــد .بیتاب بودم تا او را
ببینم و درباره کارش بیشتر بدانم .وقتی دیدمش گفت
همه کاســتها را «پیاده» کردی؟ با تعجب نگاهش
کردم و گفتم همه را نوشتم .وقتی کاغذها را گرفت
و خواند ،بلند زد زیر خنــده و گفت «دیگه خیلی واو
به واو نوشتی».
از پلههای ساختمان باال رفتیم .میزها با نظم خاص بغل
به بغل هم بودند اما دنیای هر کدام ربطی به دیگری
نداشت .هر کدام با شــور و هیجان پیگیر داستانی
بودند.
یکی از جنونهای همیشگی من ،این بود که قرار است
در آینده چهکاره شوم .هیچوقت کسانی که  30سال تا
دم بازنشستگی هر روز یک کار ثابت انجام میدادند
را درک نکردم .اما آن روز در آن ساختمان دلم لرزید.
ناخوداگاه یاد حرف مادرم افتادم که میگفت از کودکی
یک جا بند نمیشدم .اصال محیط آرام و خنثی آزارم
میداد .تا آن روز...
روز عید غدیرخم بود .تعطیل بود اما درآن ساختمان
همه سرکار بودند و اثری از تعطیلی شهر نمیدیدی.
اینجا همه خبردار بودند و آماده و روایتها داشتند
برای بیخبران فردا .وقتی آن همــه انرژی را یکجا
دیدم ،دلم برای این دنیای جــدا از روزمرگی لرزید.
احســاس کردم این همان دنیایی است که میتواند
ذهن و دلم را آرامکند.
امروز 20سال از 20ســالگیام میگذرد و من هر روز
عاشقتر شــدم .هنوز هم از «هوا»ی آسمانش نفس
میگیرم .از «آب» چشمه جوشانش حیات و از تلخی
حوادثش «آتش» .من عاشقانه «خاک» قلم میخورم؛
نان را خدا خودش میدهد.
من یک خبرنگارم .من و دوستانم را حالل کنید اگر
گاهی خبرهایمان تلخ میشود.

روایتی کوچک در باب فضیلتی بزرگ

در ستایش جاودانگی
سیداحمد بطحایی

داستاننویس

شاید بزر گترین حســرت ازلی و
احتمــاال ابدی انســان جاودانگی
باشد ،از پدر ما که با وسوســه نامیرایی دل به دامان زمین
داد تا تصور اســاطیری آدمیان از خدایگانشــان.از زئوس
تا گیلگمش .آدمی در جســتوجوی انوشــگی ست و بقا و
ماندن .دل به جدایی ندارد ،وصل را دائم میخواهد و مدام
و بیوقفه .بخشــی از آرزوی اینک بشــر هم در داستان و
نمایشهــای رویاپردازانهاش به یافتــن راه و رحیلی برای
رهایی از مرگ محتوم اســت .برای معاف شدن از فنا و محو
در بقا .لیک انگاری این فرضیه با تمام شــوخ طبعی بسیط،
بالهت کودکانه و حرص احمقانهاش ،محال و دست نیافتنی
هم نیست.
نه با آزمایشهای مکرر و بیهوده تجربی یا ورد و سحر تخیلی.
اگر قرار بر بقا در این دنیا باشــد ،نه با تن و کالبد که با ایده و
آرمان شکل میگیرد .حیات جســم حسین بن علی(ع) در
دهمین روز از سال 61قمری به پایان رسید ،اما خود حسین،
چه؟ چرا زنده اســت؟ چطور او را در بیابانــی بیآب و اوالد
کشتند و حال صیحهاش چون نفخه صور شنیده میشود؟ هر
روز بلندتر ،پرشورتر ،زندهتر .رهاتر از هر مرز و گره و گرایشی،
چرا که حسین نه شهید راه اسالم ،که شهید راه انسان بود.

درباره تکیه زا َغرم تفرش

170سال مرثیهخوانی
حمیدرضا محمدی
روزنامهنگار

میرزا سیدکاظم مســتوفی تفرشی از
صاحبمنصبان عصر قاجــار بود .در
هنگام پادشــاهی محمدشاه به دیوان
وارد شــد .در ســال 1284قمری ،یعنی در میانههای سلطنت
ناصرالدینشــاه ،به مســتوفیگری اصطبل شــاهی منصوب
شد15.سال بعدش ،مســتوفی اصطبل خاصه و ایلخیچیان و
کلیه د ّواب دیوانی اعم از زینخانه ،کالســکهخانه ،شــترخانه و
قاطرخانه بود.

سرزمین من

میکرد ،در مورد داستانش صحبت میکرد .از کتاب
«کیمیاگر» ،پائولــو کوئیلو« ،ســمفونی مردگان»
عباس معروفی و «سووشون» نوشته سیمین دانشور
هم تعریف و تمجید میکرد که میتواند رمانهایی
خواندنی برای این تابســتان گرم و حوصله سربر به
حســاب آید .از تلخی و اثرگذاری سمفونی مردگان
میگفت و تأکید میکرد این رمان جایزه سال2001از
بنیاد انتشارات ادبی فلسفی «سورکامپ» را دریافت
کردهاست .سووشون را به زنان معرفی کرد و تأکید
داشــت که مطالعه آن برای تمام زنــان مهم و الزم
است .پس به من حق بدهید که تأثیر این فروشنده
کتاب در باالبردن سرانه مطالعه در کشور را ستایش
کنم و آن را بهانهای برای نوشــتن یک دلنوشــته
بدانم .ما کمی قدیمترها کتاب را فقط میتوانستیم
از کتابفروشــیهای انقالب تهیه کنیــم و رفتن به
خیابان و میدان انقــاب برای تهیه یک جلد کتاب،
از بزرگترین سرگرمیها و هیجانهای زندگیمان
بهحســاب میآمد اما حــاال فروشــندهها کتاب را
تا ایســتگاههای مترو میآورنــد .نهتنها غرفههای
تخفیف50درصدی کتاب راه میاندازند که کتابها را
تا واگنهای مترو میآورند تا ما برای خرید و خواندن
یک کتاب پیشقدم شویم .بهانه امرار معاش هم هست
ن را تالش برای کتابخوانی
اما ما آ 
برداشت میکنیم!
بهعنــوان یکــی از مســافران
همیشگی و ســالهای دور مترو
آرزو دارم کــه تمــام کتابهای
این فروشــنده به فروش برسد و
زمانیکه ایــن زن کتابهایش را
تبلیغ میکند مســافری هدفون
در گوشاش نباشد ،موزیک گوش
ندهد ،در فضای مجازی مشغول
نباشــد ،با تلفن صحبت نکند تا
تبلیغات ایــن زن را گوش دهد و
بتواند کتابی بخرد؛ تنها آرزوی من
در واگن مترو همین است.

علمبندان ماسوله
مریم ساحلی
آنهــا که بــر بامها
ایســتادهاند ،مــه
را نمیبیننــد که
سراسیمه از بلندای
کوهها سرازیر شده اســت .آنها که در کوچهپس کوچههای
تنگ ،راه میروند ،شمعدانیها را بر رف پنجرهها نمیبینند.
آنها که سنجها را به هم میکوبند ،آوای چشمهها را که نه ،تنها
قصید ه ایستادن را میشنوند و تشنگی .آنها ،همه آن آدمها که
چشم انتظار علمها ایستادهاند ،زمین و زمان را از یاد میبرند
و ماسوله اینگونه در عصر ششمین روز ازماه محرم ،نم اشک
انسان و آسمان را به جان میخرد تا روایت آزادگی را به مرور
ی 800ساله است که هر سال هزاران نفر
بنشیند .و این حکایت 
از عزاداران حضرت امامحسین(ع) و یارانش را پیرامون بقعه
امامزاده «عون بن محمدبنعلی» در شهر تاریخی ماسوله گرد
میآورد .آنها که سیاهپوش و سینهزنان میخوانند« :سقای
دشت کربال ابالفضل ابالفضل »...؛ آنان از دور و نزدیک میآیند
تا مرثیهخوان روزی باشند که آب را به روی سروقامتان کربال
بستند .این آیین چنین آغاز میشود که ابتدا ریشسفیدان
ســر» و «اسدمحله»
4محله «خانهبر»« ،مســجدبر»« ،کی َ
ماســوله ،قطعات 4علم را از مســجد محل خویش به بقعه
عونبنمحمد(ع) میبرند تا علمهــا همراه با نوحهخوانی در
آنجا بسته شوند و بر آنها سبز پوشانده شود .سپس این 4علم
در دســت علمداران پس از پیمودن مسیری معلوم همراه با
سینهزنی و مرثیهخوانی روانه مسجد محل خویش میشوند.
علمها تا تاسوعا سبزپوشــند اما جامهسبزشان روز عاشورا با
تنپوشی سیاه تعویض میشود و تا پایانماه صفر سیاهپوش
میمانند .عزاداریهای محرم و صفر که به پایان میرســد،
مراســمی دیگر برگزار میشــود« .علم واچینی» نام آیینی
است که با برپایی آن اهالی ماسوله رخت سیاه را از علمها جدا
میکنند و علمها در مساجد میمانند تا عصر ششمین روز از
ماه محرم سال بعد.

فراخوان

عدد خبر
سالمرگ
تقويم /
همه شاعرها و نویسندهها و هنرپیشههای دیگر ،خودش
بود .در شعرهایش همان کسی است که با «نازی» حرف
میزند .وقتی «مرغابی در مه» را مینویســد ،درســت
مثل همان مردی اســت که با زنش آمده تهران و درگیر
میشود با پایتخت و مردمش .وقتی «سایه خیال» را بازی
میکند ،همان «حســین پناهی» است ،با همان اسم .با
صداقت عجیب و غبطهبرانگیزش ،همیشه نقش دیوانهها
را بازی کرد .دیوانههایی از آن دســت که پولس قدیس
گفته بود :خداوند برای شرمنده کردن عقال آفریدهشان.
حسین پناهی در روستا به دنیا آمد ،همان روستایی که

در دارالخالفه ،مسجد و مدرســه علمیهای در حوالی امامزاده
یحیی ساخت که به نام بنیانگذار و واقفش« ،کاظمیه» مسمی
یافت .عمارت کاظمی نیز در همان محله ،از متعلقات اوســت.
10ســال پیش از آنکه در دربار ناصری ترفیــع مرتبه یابد ،در
تفرش ،زادگاه خود ،تکیــهای در محله «زا َغــرم» ایجاد کرد
که اکنــون آن را با همین عنوان میشناســیم .ســنگ بنای
تکیه اما در ســال 1274قمری گذاشته شد .این یعنی امسال،
یکصدوهفتادمین سالی است که این تکیه از عزاداران حسینی
میزبانی میکند .تکیه زاغرم یکــی از کهنترین تکایای فعال
ایران است که پس از تکیه دولت ،شاید بتوان آن را دومین تکیه
مسقف ایران نام نهاد با این تفاوت که سقف آن همیشگی است
و از جنس چوب .چوب در جای دیگری نیز کارگر بوده اســت؛
درهای ورودی تکیه که به تزئینات چشمنوازی مزین شده است.
زینالعابدین قمی ،که معماری این اثر ،محصول ذوق اوست ،این
بنا را با خشت و گل ساخت .بدینسان نخستین تکیه کاهگلی
ایران لقب گرفت .این بنا در اضالع شمال غربی و جنوب شرقی
صاحب 2ایوان است .نوشتهاند ایوان جنوب شرقی ،قدیمیترین
جانب این مکان مذهبی و معنوی است.
این تکیه مستطیلشکل که سکویی در میانه آن برای برپایی
2ضلع بزرگتر شمالی و جنوبیاش،
تعزیه وجود داشــته ،در
ِ
حجرههایی داشــت با طاق ضربی برای حضور عوام و  2ضلع
کوچکتر نیز مخصوص اعیان و اقران شهر .جالب آنکه هریک از
ی شگفتانگیزشان،
این غرفههای دهگانه با چراغآویزهای چوب 
صاحب نامی برای خود بودند؛ مانند میرپنج و مجدالممالک.
تکیه آبانبــاری نیز دارد کــه آب آن از قناتی در 5کیلومتری
تأمین میشود .در گذشــته اهالی در روزی که آب بهسوی
آبانبار روانه میشد موظف بودند مسیر را حفاظت کنند
تا تمیز و گوارا بماند؛ رسمی که نشان از حرمتگذاری به
آب است.چنین است که اهالی تفرش و محله زاغرم،
یک قرن و هفتاد سال اســت اینجا در رثای سرور و
ساالر شــهیدان(ع) ذکر مصیبت میخوانند و بر سر
و سینه میزنند.

بعدها سریال «بی بییون» در آنجا فیلمبرداری شد .اول
رفت علوم حوزوی خواند .بعد رفــت تحصیل بازیگری
و هنرپیشــگی کرد .قبل از جنگ بود که دست همسر و
فرزندش را گرفتوآمد تهران کــه فعالیت هنری کند.
شروع کرد به نوشــتن و بعد هم بازی در فیلم .چندتایی
هم جایزه گرفت .حوالی دهه 70هم شعرهایش را منتشر
کرد .با این همه معروفیت ،وقتی که از دنیا رفت هیچکس
نفهمید .بعد از 3روز جنازهاش را در خانهاش پیدا کردند.
48ساله بود .در یکی از مصاحبه هایش گفته بود دوست
دارد در 40سالگی بمیرد8 ،سال دیرش شده بود!

بی تعارف و تکلف ،مثل
همین متن کوتاهی که
می بینید .ما منتظریم
تــا نوشتههـــایتان
درباره مسائل روزمره،
مشکالت و دغدغه هایتان را برای ما ارسال
کنید .اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی
هم هستید جایتان اینجا محفوظ است.
متن یا طرح تان که آماده شد یک تما س
با شــماره  23023636بگیرید تا برای
رساندنش به ما  ،راهنمایی تان کنیم.

ن
رخت عزای امام حسی 
عمویم را ماندگار کرد

ع

با امیر حاجرضایی ،درباره هیئت طیب حاجرضایی
که طوالنیترین دسته سینهزنی تهران را داشت

10

رئیس این رادیو
اباعبدهللا است...

با فرهاد دهنوی؛ شناختهشدهترین تهیهکننده
رادیو اربعین که باید آن را حسینیترین رسانه ایران بدانیم

13

چنداثرعاشورایی  

نباید موسيقی سوگ و سرور را
جای هم استفاده کرد

سیدمهید
شجایع

با سیدعباس سجادی ،بنیانگذار یکی از مهمترین برنامههای
نغمههای عاشورایی درباره موسیقی آئینی و آسیبهای این حوزه

پدر،
عشقوپسر

14

موضوع کتاب :زندگی
(ع)
حضرت علیاکبر
«پدر ،عشق و پسر» اثری
از ســیدمهدی شجاعی
است که در آن فرازهایی
از زندگــی حضــرت
علیاکبــر(ع) به تصویر
کشیده میشود .وقایع از
زاویه اول شخص و از زبان
اسب آن حضرت «عقاب»
روایت میشود و مخاطب
راوی در داستان ،لیال مادر
حضــرت علیاکبر(ع)
است .این کتاب اخیر ا ً به
چاپ پنجاه و چهارم
رسیده است.
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تپرروندها
یبرای
ینها
ی  محریم
درایران

آفتاب
درحجاب

موضوع کتاب :زندگی
س
حضرت زینب
«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.

عكس :امیرپناهپور

حقمطلبرا   دربارهعاشورا         ادا      نکردهایم
باسیدمهیدشجایع،دربارهادبیاتدیینوعاشورا؛بهبهانهچاپکتاب«جوشنحسیین»

بعضی از آدمها این سعادت را پیدا میکنند که نامشان ،قلمشان و تراوشات هنریشان عجین میشود با نام
الناز عباسیان
بزرگان دین و معرفت و بدون شک یکی از این آدمها باید سیدمهدی شجاعی باشد؛ نویسنده ارجمندی که
ادبیات دینی پس از انقالب را ،به قلهای جدید رساند و جزو شاخصترین و شاید بتوان گفت شاخصترین
نماد این ادبیات در کشورمان شمرده میشود .این هم سعادتی بود تا دانشــجوی جوان تئاتری که کارگردانی این رشته را دنبال
میکرد ،یکباره بخواهد سر از نویسندگی دربیاورد و همه توان و ذهنش را صرف این حوزه کند .سال1358بود که نخستین آثارش
در 20سالگی در مطبوعات و کتاب و ...کمکم نشر یافت تا مسیری آغاز شود که پایان آن ،قلهای 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 تجربههایش داشته و فیلمنامه آثاری چون «بدوک»« ،دیروز بارانی» و «پدر» نیز اثر مشترک او و سینماگران شاخصی
چون مجید مجیدی است .حاال پای صحبتهای نویسنده آثاری چون «سانتاماریا»« ،غیر قابل چاپ» و «سری که درد ...میکند»
نشستهایم که در ادبیات دینی برای همیشه نام خود را با کتابهایی 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 تازهترین اثر خود با عنوان «جوشن حسینی»،
با استعانت از فرازهای دعای جوشن کبیر ،هزار عبارت کوتاه شامل متن صلوات و سالم بر امامحسین(ع) را در انتشارات نیستان
مکتوب کرده .همین بهانهای شد تا درباره عاشورا و محرم و قیام حسینی بیشتر بگوییم و بشنویم. ...
شــما از نامهای شناختهشده و
معتبر ادبیــات دینــی در ایران
محســوب میشــوید؛ طوری که
وقتی صحبت از محرم و عاشورا و
رویدادهای دینی شاخص میشود،
همه به یاد آثار شــاخص شــما
میافتند .بعد از این همه کارکردن
در این حوزه ،آیا فکر میکنید ممکن
است به پایان برســید یا سوژهها و
ایدهها و پیامها به پایان برسند؟
هرگز .به یــاد دارم در گفتوگوی قبلی با شــما
هم گفتم که هنــوز این همه راه آمــدهام ،اما به
نقطه تحت بای بســماهلل معارف این بزرگان هم
نرسیدهام .متأسفانه کارهای نکرده در این حوزه
بسیار است و قلم و بیان ما نیز ناقص .درست مثل
گنگ خوابدیدهای هستم که زبان و قلمش الکن
از بیان است .پس بحث رسیدن به پایان نیست؛
شاید بحث ناتوانی ما و بحث بیتوجهی ما یا بحث
لکنت در فن بیــان ما در حوزه نوشــتار و گفتار
است؛ همین.
من افراد مختلفی را دید هام که
شــاید چندان تقید ظاهری دینی
خاصی ندارند اما عاشق کتابهای
شما هستند و بهشدت دنبا لشان
میکنند .این همــه اثرگذاری آثار
سیدمهدی شجاعی از کجا میآید؟
اثرگذاری که دست من و ما نیست؛ دست دیگری
است .اوست که باید نظر کند که حاال به فراخور
حال و نیاز افراد نظر میکند یا نظر نمیکند .حاال
بحثهای ظاهری و تکنیــکال قضیه به کنار که
قاعدتا من نباید دربارهاش کالمی بگویم .در حوزه
معنا و پیام نیز شاید که دلهای پاک خوانندگان
در این قضیه دخیل بوده باشــد و از سوی دیگر
ســعی میکنم ریا نورزم و بهصورت خالص هر
چه را کــه عقیده و بــاور دارم به رشــته تحریر
در بیاورم .چیزهایی که در پاســخ به سؤال شما
بهنظر میرسد همین موارد است.
اجــازه بدهید کمــی صریحتر
درباره محتوا و عمق عاشورا و قیام
حسینی صحبت کنیم .این قیام و

این حرکت ،مگر چه در دل خودش
دارد که میتواند 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؟
خالصهگویی 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 کردهام؛ اینکه اصلیترین پیام و رویکرد را
حضرتزینب(س) در یک نقطه بسیار حساس و
یک نقطه عطف تاریخی بیان کرده است؛ خطی
که میتوانیم ادامه بدهیم و تفســیر این رویداد
است .این نگاه و کالم ،رمز و راز همه این حوادث و
مأموریتهاست .یزید در آن مجلس برای تحقیر
ایشان و دیگر اهلبیت(ع) ،میپرسد چطور یافتی
کاری را که خداوند با برادر تو کرد؟ زینب سالماهلل
علیها نیز میفرماید در واقعه عاشورا جز زیبایی
ندیدم؛ «مــا رأیت اال جمیال»! ایــن چه نگاهی
است که برخالف این همه ظاهر خشن و خونین و
داغآلود و غمآلودی که دارد ،جز زیبایی نمیبیند؟
این کالم و پاسخ ،ما را به جایی میرساند 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 میتــوان منتقل کرد و اساســاً مایه مباهات
است؛ یعنی از هر طرف که به آن مینگریم واقعاً
رشــکبرانگیز اســت .از میان ائمه و پیامبران،
کسی را نداریم که توانسته باشــد این تعداد یار
همدل و پاکباز را یکجا جمع آورد .امام حسن
علیهالســام میفرمود من اگر 16یار میداشتم
قیام میکردم علیه معاویه .دیگران نیز به همین
گونه .در اینجا حضرت زینب(س) تابلوی معاشقه

حسین(ع) و خدای حسین را میبیند و ترسیم
میکند برای تاریخ؛ زیباترین تابلویی که میشود
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 فوقالعادهای
برای حتی قشرهای غیرمعتقد دارد؟
ببینید! شــاید به واســطه برخــی عملکردها،
نگاههــای منفی به دین و مباحــث دینی اتفاق
افتاده باشد .شاید مســئله اصلی این باشد که به
کودک و نوجوان و نسلهای جدید که بهشدت
منطقی هستند باید اصل دین را توضیح بدهیم؛
کاری که مث ً
ال من در «دین به چه درد میخورد»
به سمتش رفتهام .باید تالشها کنیم تا پیرایهها
و تحریفها و سوءبرداشتها و سوءاستفادهها را
برای جوانترها و نسلهای جدید توضیح دهیم
و تشریح کنیم؛ وگرنه اصل ماجرا چون با فطرت

آدمی در ارتباط است ،همیشه و همه جا و برای
همه آدمها و گروهها جاذبه دارد؛ تنها باید غبار
را کنار زد.
در حوزه ادبیــات دینی ،دلیل
ماندگاري یک شــخصیت و یک
آفریننده چه میتواند باشد؟
واقعاً نمیدانم .حتــی درباره خودم نیــز واقعاً
نمیدانم .در عالم هنر و ادبیات ،گاهی میگویند
که طرف اثری را خلق کرده و دیگر دنبال کارش
میرود؛ یعنی اساساً همان لذت و توفیق خلق اثر
و انرژی خاصی که به او داده برایش کافی بوده،
باقی موارد مثل جایزهها و تقدیرها و اقبالها و...
حاشیه قضیه است و شاید برای هنرمند چندان
مهم نباشــد .من اگر بگویم واقعاً نمیدانم دلیل
این قضیه برای من چیست ،شاید فکر کنید دارم
از در تواضع صحبت میکنم .اما من نیز به قاعده
خیل همان هنرمندان ،اشاره میکنم واقعاً خلق
این آثار از من نیست .شاید وصف حال من همین
بیت معروف باشــد که «تا که از جانب معشوق

چیزی که باعث میشود

آدمی از آزادگی دور شود و
حتی ندای آزادمردی چون
حسین(ع) را بشنود و اثر

نپذیرد ،لقمههای حرام است
که حضرت فرمود« :ملئت
بطونکم من الحرام»

نباشد کششی /کوشــش عاشق بیچاره به جایی
نرســد ».این حوزه واقعاً ادعابردار نیست و باید
دستگیریتان کنند تا اتفاقی بیفتد؛ همه حرف
من همین است. ...
با مثالی میتوانید این چیزهایی
را که میگویید برایمان ملموستر و
عینیتر کنید؟
وقتی داشتم کتاب آفتاب در حجاب را مینوشتم،
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 تکلیفمان را در این عرصه
ادا نکرده باشیم.
چطور؟
ما در اینجا با رویدادی بسیار عظیم روبهرو هستیم
که نقطه عطفی بزرگ در تاریخ ســاخته .میزان
تالش و تولیدات هنری ما متناسب با عظمت این
رویداد بزرگ نبوده .دیگرانی که پیرو شخصیتها
و مکاتب دیگری هستند ،شاید خیلی خاصتر و
باشکوهتر از ما به بزرگان خود ادای دین و احترام
میکنند ولی ما چنین نبودهایم و باعث تأســف
اســت .امیدوارم که بتوانیم حق مطلب را بیشتر
ادا کنیم.
کمــی هم دربــاره جدیدترین
اثرعاشوراییتان برایمان بگویید؛
جوشن حسینی . ...
سال گذشته از روز عاشورا تا روز اربعین ،هر روز
30عبارت سالم بر محضر امامحســین(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 سالمها
نوعی روایت مقتل امامحســین(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 میشود.
ســعی کردم با یک قالب جدیــد ،از فضای رایج
مرثیهسرایی برای امامحسین(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 امامحســین(ع) دارد را به
تصویر بکشم.
تشــکر از زمانی که در اختیار ما
گذاشتید و کالمی اگر مانده؟
چیزی که باعث میشود آدمی از آزادگی دور شود
و حتی ندای آزادمردی چون حسین(ع) را بشنود
و اثر نپذیرد ،لقمههای 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 حکامشان
شبیهاند .در ماجرای عاشــورا نیز شاهد تجمیع
این دو بودیــم؛ مردمانی که درگیــر لقمههای
حرام شدند و به حاکمان خود در کوفه و شام و...
شــباهت پیدا کردند نتیجه نهایی ،ناشنوایی به
کالم آزادگان و آزادگی خواهد بود. ...

سقای
آبوادب

موضوع کتاب :زندگی
ع
حضرت عباس
«سقای آب و ادب» اثری
متفاوت از ســیدمهدی
شجاعی پیرامون زندگی
حضر تعباس(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  10فصل
بوده و چاپ بیستوسوم
کتــاب در دســترس
عالقهمندان است.

از
دیارحبیب

موضوع کتاب :زندگی
حبیب بن مظاهر
«از دیــار حبیب» ،رمانی
است کوتاه که گوشههایی
از زندگی حبیب بنمظاهر
یار ســالخورده حضرت
سیدالشهدا(ع) را روایت
میکند؛ البته قسمت اعظم
آن ،به شهادت حبیب در
کربال اختصــاص دارد و
وصف عشــق و شیدایی
او به امــام زمانش .چاپ
بیســتویکم این کتاب
بهزودی منتشر ميشود و
در اختیار عالقهمندان
خواهد بود.

فصل
خوب
پیوسنت

موضوع کتاب :زندگی
مسلم بن عوسجه
کتــاب «فصــل خوب
پیوستن» از آثار عاشورایی
شجاعی در حوزه کودک و
نوجوان است که نگاهی به
زندگیمسلمابنعوسجهاز
یاران امامحسین(ع) دارد.
او در کوفه ســعی کرد به
قیام مسلم ابن عقیل کمک
کند امــا بهدنبال 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
س
سکینه
«وای تشــنگی» به قلم
شجاعیکتابیاستکهدر
آن حضرت سکینه(س)
راوی ماجراست .داستان
با استفاده از معتبرترین
متون شــیعی ،نگارش
شده و این دختر 14ساله
که در اغلــب روضهها
نقش حاشــیهای دارد،
به یکــی از چهر ههای
اصلی تبدیل میشــود
تا خواننده بتواند عمق
فاجعه را درک کند.

یادداشت

تشنهایکه
جهان  تشنه     اوست
عیسی محمدی

انسانها ،عاشق چیزهایی هستند که ندارند .شاید
هم عاشق ایدههایی که ندارند یا میخواهند داشته
باشندیانمیتوانندداشتهباشندیاهرچیزی.انسانها
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 موقعیتهایی قرار میگیرند که چنین
نیست یا دوست دارند به جایی برسند که چنین
باشد .هرچه که باشد خأل است؛ یعنی در خودمان
احساسمیکنيمودرنتیجهجذبکسانیمیشويم
که این خأل را به خوبی پر کردهاند یا در نقطه مقابل
این خأل هستند.
اجازه بدهید قبل از ادامه بحث ،به نکتهای جالب
اشاره کنم .در کتابی مربوط به سلحشوران ژاپن
قدیم،نقل قول جالبی آمدهبود .آنجا میگفت معموال
آدمی ،نخستین تصمیمی که میگیرد ،نابترین
تصمیم او است .البته مفهوم چنین بحثی ،موارد
نسنجیده و فکرنشده نیست .مثال کسی به مظلومی
دارد جفا میکند ،نخستین نکتهای که به ذهنتان
میرسد و نخستین ایده این است که بروید و حمایت
کنید و نگذارید که این ظلم تداوم پیدا کند .این
میشود نابترین تصمیم؛ چرا که در آن ریب و ریایی
نیست و در آن هیچ مصلحتسنجی و هیچ عقل
ترسانی دخالت نمیکند .بعد از این ،حاال تصمیم
دومی هم اتفاق میافتد؛ تصمیمی که در آن حاال
منطق ما و عقل ما ،دخالت میکند .البته منظور در
اینجا هم آن عقل و منطقی است که غالبا ترسمحور
و مصلحتمحور است .در این صورت میگوییم 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 میشود ،شما
وارد این مرحله دوم تصمیمها میشوید .در اینجا
ترس ،کمکم محور تصمیمها میشود و تصمیمهای
شما ،دیگر چیزی که دلتان و فطرتتان خواسته،
نیست؛ چیزی است که آیندهنگری ترسمحورتان
خواسته .در مرحله آخر هم تصمیمهایی داریم که
اساسا دیگر مهم نیستند و تصمیمهای معمول و
مرسوم و خسته و رنگپریده همیشگی هستند
که از روی عادت اتفاق میافتد.
اینجاست که اشاره میکنیم بیشتر مردم جسارت و
شجاعت و پردلی را دوست دارند .بیشتر مردم دوست
میدارند در کنار آدمیانی باشند که چنیناند؛ چرا که
یدانند که
خودشان غالبا چنین نیستند .آنها فطرتا م 
تصمیمدرستوتصمیمشجاعانهچیست؛حتیبارهاو
بارهادرطولزندگیشانچنینتصمیمهاییگرفت هاند.
اماخیلیراحت،بهمرحلهدوموسومتصمیمهارفت هاند
و دیگر این ترسها و مالحظهها و آیندهنگریهای
سودمحورانه و ...بوده که تصمیمهای اولیهشان را به
دیوار کوبیده است .پس آنها جنس شجاعت و رنگ
و بو و ماهیت آن را میشناسند و خوب میدانند افراد
شجاع و جسور و پردل چه جنسی دارند.
این نکته در همه حوزهها دخالت دارد؛ حتی در
مادیترین حوزهها .چرا افراد ،غالبا ثروتمندان را
دوست میدارند ،ولو اینکه در ظاهر دارند به آنها
بد و بیراه میگویند؟ اول به این دلیل که میدانند
آنها چیزی را دارند که خودشان ندارند .دوم اینکه
غالبا میدانند که خودشان ،بارها تصمیم گرفتهاند
که بروند و کارهای درخشانی انجام بدهند تا دیگر
در یک فرایند خســتهکننده و افسردهکننده و
خردکننده ،صرفا برای چندرغاز حقوق سرماه کار
نکنند و ایدهها و انگیزههای بهتری برای کارشان
داشته باشند .اینکه حاال مادیترین حوزه زندگی
است؛ شما تصور کنید که در حوزههای معنویتر
و اخالقیتر و روحیتر نیز چنیــن رویکردی را
میتوان 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 همینجاســت که ادعا میکنیم جهان امروز،
بهشدت تشنه عاشوراست؛ تشــنه حسین(ع)
است؛ تشــنه قیامی اینچنین است .از این بابت
که جهان امروز ،شجاعت الزم برای حرکت علیه
خیلی از موقعیتهایی که گرفتار آن شده را ندارد؛
چه در بعد فردی و چه در بعد جنبی .انسانها غالبا
میدانند چه اتفاقی باید بیفتد ،اما فکر خیلی چیزها
را میکنند و پیش نمیروند .درست مثل مردم کوفه
که میدانستند که حق کدام است و باطل کدام و
مگر میشود خلیفه مسلمانان در مأل عام شراب
بخورد و حیوانبازی کند و ،...ولی جرأت پیشرفتن
نداشتند .درست است که هزار و اندی سال گذشته
اما موقعیت همان موقعیت است .پس جهان امروز
نیز سختتشنهعاشوراست؛چراکهنیازبهشجاعت
عاشورایی دارد؛ نیاز به معنویت عاشورایی دارد؛
نیاز به آگاهی عاشورایی دارد و این ،چیزی است
که غالب مردم یا ندارند ،یا میدانند که باید وجود
داشته باشد ولی به هر دلیلی سمت آن نمیروند.
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 دادهاند 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 میکند ،خود تبدیل به نوری میشود
که برانگیزاننده و راهنماییبخش است .ادبیاتی که
هم ما را پیش میبرد ،هم در جاهایی دیگر خود قاصر
استازبیانچنینعظمتیوهمیندرکواستیصال،
که میشود مزیت برتر بزرگ آن .ادبیاتی که در کنار
همان نکاتی که در پاراگرافهای ابتدایی ذکر کردیم،
تبدیل میشود به چیزی که نیاز بشر امروز است؛
چرا که بشــر فطرتا میداند باید دنبال چه برود و
حتی بارها و بارها نیز این تصمیم را گرفته اما. ...
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عالمه مرتضی مطهری
اگر ما مبارزه حسین بن علی
علیهالسالم را با لشکریان یزید
و ابنزیــاد از جنبــه نظامی،
یعنی از نظر ظاهری و صوری،
درنظر بگیریم امامحسین(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 میخواســت
فکر اســامی را از بین ببرد و
امامحســین(ع) برای احیای
فکــر اســامی جنگیــد ،در
ایــن صــورت بایــد ببینیم
آیــا اما محســین(ع) بــه
مقصودش رســید یا نرسید؟
آیا توانســت یک فکــر را در
دنیا زنده کند یا نتوانســت؟
میبینیم که توانست1300 .
ســال اســت که این نهضت
هر ســال یک پیروزی جدید
بهدســت میآورد؛ یعنی هر
سال عاشــورا ،عاشوراست و
معنــی «کل یوم عاشــورا»
این اســت که هــر روز به نام
امامحســین(ع) بــا ظلــم و
باطلی مبارزه میشــود و حق
و عدالتی احیا میشــود .این
پیــروزی اســت و پیــروزی
باالتــر از ایــن چیســت؟
یزیدهــا و ابنزیادها میروند
ولــی حســینها و عبا سها
و زینبهــا باقــی میمانند،
البتــه بهعنــوان یــک ایده
نه بهعنــوان یک شــخص،
بلکــه بهعنوان یــک صاحب
اختیــار و حاکم بــر جامعه
خویش .آری ،آنها میمیرند
اما اینها زنــده و جاوید باقی
میمانند( .کتاب نبرد حق و
باطل ص .)۴۱
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با امریحاجرضایی،دربارههیئت
طیبحاجرضاییکهطوالینترین
دستهسینهزینتهرانراداشت

رختععزای
امامحسنی عمویم
راماندگارکرد
مهرداد رسولی

دربارهطیبحاجرضاییوسالهاوماههایپایانیعمرشروایتهایبسیارینقلمیشود.
باید پذیرفت که طیب یکی از شخصیتهای تأثیرگذار در دهههای 20و 30شمسی بود و
برایاینکهشناختبهتریازچنینشخصیتیپیداکنیم،الزماستکهپایخاطراتکسانی
بنشینیمکهمشاهداتعینیشانراروایتمیکنندنهصرف ًاخردهروایتهاییکهازگوشه
و کنار شنیدهاند .امیر حاجرضایی ،مربی ،کارشناس و مفسر فوتبال که برادرزاده طیب
حاجرضایی است ،نقل میکند که از نوجوانی پایش به هیئت طیب باز شده و خاطراتی را
روایت میکند که دستکم در محافل عمومی کمتر شنیده شده است .او گواهی میدهد
کهعشقبهامامحسین(ع)وائمه(ع)چناندروجودطیبعمیقبودکهتاواپسینلحظات
عمر از آن دست نکشید و مرگ را بهدست کشــیدن از اعتقادات قلبیاش ترجیح داد.
طبقاسنادمکتوبیکهازتهرانقدیمبهجامانده،
طیب حاجرضایی از کسانی بود که در جنوب تهران
هیئتداری میکرد .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 حاجرضایی در یک خانواده مذهبی بزرگ شده بود و ارادت
خاصی به ائمه اطهار داشت .تأســیس هیئت و هیئتداری در
جنوب تهران هم ریشه در اعتقادات مذهبی او داشت .یادم هست
در ماههای رمضان ،محرم و صفر همهچیز را رعایت میکرد و در
طول سال هم ارادت به ائمه(ع) را بروز میداد .من از 8-9سالگی در
هیئت عمویم بودم و میدیدم که چگونه با عشق به امام حسین(ع)
و ائمهاطهار(ع) هر شب نذری میدهد .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 همانجا
برپا میکرد .در آن 10روز ناهار و شام نذری میپختند و در روز
تاسوعا و عاشورا هم یک دسته عزاداری مشترک با حاج حسین
اسماعیلپور ،معروف به حسین رمضونیخی راه میانداختند که
دسته بسیار بزرگی بود.
البته یک روایت این است که طیب از سال1326
که به زیارت مرقد امام حســین(ع) رفت بسیار
تحتتأثیر قرار گرفت و به قول معروف هیئتی شد.
این روایت میتواند درست باشد؟
روایتهای زیادی وجود دارد .خب من در ســال 1326دو سالم

بوده و نمیتوانم در مورد صحت و سقم این موضوع
صحبت کنم اما معتقدم عمویم اعتقاد عمیقی
بــه اهلبیت(ع) داشــت و در طول ســال با
دستگیری از مردم و کمک به نیازمندان آن را
بروز میداد .او عالوه بر اعتقادات مذهبیاش
بسیار گشادهدست و سخاوتمند بود .درآمد
زیادی داشت اما به قول معروف دست بده
هم داشت.
در ایــن مــورد هم
روایتهــای زیادی نقل
میشود؛مث ً
الاینکهطیب
میگفت من درآمدم را
در 2راه خرج میکنم؛
یکی برای خــودم و
یکی هم بــرای امام
حسین(ع).
همینطور است .طیب حاجرضایی در
روزهای محرم حا لوهوای خاصی داشت.
در آن سالها نذر کرده بود و در روزهای تاسوعا
و عاشورا آب نمیخورد و نذر کرده بود که تشنه
باشد .گاهی اوقات محرم به گرمای طاقتفرسای
تابستان میخورد اما نذرش را ادا میکرد .یکی
دیگر از نذرهایش این بود که در دهه اول محرم

معریفقدمییترینتکایایپایتخت

مامتکدههایدارالخالفه

پابرهنه میشد .پدرم در ابتدای دسته بود و عمویم با پای برهنه
در انتهای دسته سینه میزد .هیئت طیب حاجرضایی تنها هیئتی
بود که با مارش عزا سینهزنی میکرد؛ یعنی در دهه اول محرم گروه
موزیکژاندارمریمیآمدوهنگامیکهدستهحرکتمیکردمارش
عزا میزد .عمویم شیفته امامحسین(ع) بود .حتی وقتی در
دادگاهمحاکمهشدوبهنظرمیرسیددورانشبهپایانرسیده
همیشه به پدرم میگفت خودم را به اهلبیت(ع) و پسر
زهرا(س) سپردهام .این جمله را یکبار در دادگاه هم
به پدرم گفته بود.
در مورد قدمــت هیئت طیب حاجرضایی هم
روایتهای مختلفی وجود دارد .یادتان هســت
که این هیئت از چه سالی شروع به فعالیت کرد؟
در سال 1332من 8ســالم بود و در آن روزها به هیئت عمویم
میرفتم .در مورد تاریخ دقیق شروع به فعالیت هیئت چیزی در
ذهنم نمانده و در این مورد از پدر و مادرم هم چیزی نشنیدهام.
ما در آن ســالها تازه پایمان به هیئت باز شده بود و به عزادارها
قند و چای میدادیم.
در مورد سبک خاص عزاداری در هیئت طیب
حاجرضایی هم خاطرات زیادی نقل شده .گفته
میشود سینهزنی 100دسته
برای نخســتینبار در
هیئت طیب باب شد
و در دهــه اول محرم
100دســته سینهزنی
راه میافتادنــد و در
امتداد یکدیگر سینه
میزدند .در آن سالها
چنیــن صحنههایی را
مشاهده میکردید؟
یادم هست که ابتدا و انتهای

عكس :امیرپناهپور

امامخمینی
حضرت سیدالشهدا هم شکست
خورد و کشته شــد اما پیروزی
نهایی را داشتند آنها .مکتبشان
شکست نخورد ،با کشتهدادن،
دشــمنان را عقب زدند .معاویه
و بساط معاویه را که میخواست
اسالم را بهصورت 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 حلولماه 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 حکومتهــای
شیطانی زد ،ماهی که به نسلها
در طول تاریــخ ،راه پیروزی بر
ســرنیزه را آموخت ،ماهی که
شکست ابرقدرتها را در مقابل
کلمه حق به ثبت رساند ،ماهی
که اماممســلمین ،راه مبارزه با
ستمکاران تاریخ را به ما آموخت،
راهی که باید مشــت گره کرده
آزادیخواهان و استقال لطلبان
و حقگویــان بــر تانکهــا و
مسلسلها 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 ،انگیزهاش ،نهی
از منکر بود که هر منکری باید از
بین برود ،من جمله ...حکومت
جور باید از بیــن برود (صحیفه
امام ،جلدهای 11،5و .)21
ره

پنجشنبه

دسته سینهزنی اص ً
ال مشــخص نبود .گروههای بسیار زیادی با
شعارهای مذهبی سینه میزدند که هر کدام پرچمهای خودشان
را داشتند و از محلهها و حتی شهرهای مختلف خودشان را به هم
رسانده بودند .دسته عزاداری هیئت طیب حاجرضایی را میشد به
دریای خروشانی تشبیه کرد که رودهای زیادی به آن میپیوستند.
از نوشتههای روی پرچمها مشخص بود که هر کدام از دستهها از
کدام محله تهران یا از کدام شهر آمدهاند .این دسته بزرگ سینهزنی
گاهی به 2گروه تقسیم میشد؛ گروه نخست با خواندن یک شعر
مذهبی سینه میزدند و گروه دوم بهاصطالح جواب میدادند .مردم
تا میشنیدند دسته سینهزنی هیئت طیب دارد میآید با عجله
خودشان را به کنار خیابان میرساندند تا تماشا کنند .خیلیها
خسته میشدند و تا رسیدن انتهای دسته در خیابان نمیماندند.
پس هیئت طیب مختص لوطیهای تهران نبود و
عموممردمدرمراسمیکهدراینهیئتبرپامیشد
مشارکتمیکردند.حتیروایتشدهکههیئتهای
معروف آن موقع مثل هیئت طیب حاجرضایی و
هیئت حاج حسین اسماعیلپور یا هیئت هفت
کچلون در محله باغ فردوس مولوی جایی برای
آشتیکنان هم بوده .اینطور نیست؟
قطعاً همینطور است .در آن سالها مراسمی مثل آشتیکنان در
هیئت را به یاد نمیآورم اما خوب به یادم مانده که در هیئت باز
بود و مردم عادی گروهگروه برای عزاداری میآمدند .هیئت طیب
حاجرضایی مختص طبقه خاصی نبود .لوطیها میآمدند و مردم
عادی هم برای عزاداری میآمدند و به یک شکل از همه پذیرایی
میشد .یادم هست وارد هیئت که میشدیم با یک حوض بزرگ از
جنس کاشی روبهرو میشدیم که پر از شربت بود .مردم با لیوان از
داخل حوض شربت برمیداشتند و میخوردند و به محض اینکه
شربت تمام میشد عدهای دوباره حوض را پر میکردند.
حاال که چند دهه از آن سالها گذشته درباره
انگیزه طیــب از راه انداختن هیئت چگونه فکر
میکنید؟بههرحالطیبحاجرضاییفعالیتهای
اجتماعی و سیاسی هم داشت و هیئت او بعدها
به پایگاهی برای مبارزه با رژیم شــاه بدل شد.
میشود گفت راهاندازی هیئت از طرف او یک کار
هوشمندانه و هدفمند بود؟
تا وقتی عمویم در دادگاه محاکمه شد اص ً
ال ندیده و نشنیده بودم
فعالیت سیاسی داشته باشد .البته ممکن است یک چیزهایی باشد
که من از آنها بیخبرم .بهطور کلی عموی من یک کاسب خیرخواه
بود که خیلی اوقات دست مردم را میگرفت .یکبار وقتی خانه
عمویم در باغ صبا بود ،دزد به خانهاش زد .وقتی دزد را گرفتند
طیب حاجرضایی را شناخت و حسابی ترسیده بود .عمویم آن فرد
را با خودش به میدان که محل کسبوکار خودش بود برد و یک
چرح طوافی هم برایش خرید .یک چراغ زنبوری هم برایش خرید

تهران ،شهر تکیههای قدیمی است و کثرت تکیههای تاریخی که برخی از آنها از چندصد سال
قبل به یادگار ماندهاند این موضوع را اثبــات میکند .برخی از تکیههای قدیمی چنان با تاریخ
پایتخت عجین شدهاند که با گذشت چندصد ســال هنوز هم از آنها بهعنوان بخشی از هویت
تهران که حاال به یک کالنشهر بدل شده ،یاد میکنند .مثل «تکیه خانوم» که در دوره صفویه

تصویر طیب حاج رضایی در عزاداری قدیم تهران
که شبها روشن کند .بعد هم گفت سپردهام که میوه فصل به تو
بدهند تا اینجا کاسبی کنی و از دیوار مردم باال نروی .آن فرد یکی از
کاسبهای معروف میدان شد و برای خودش تشکیالتی به هم زد.
طیب حاجرضایی از این کارها زیاد میکرد .عمویم مدام میگفت
دوست دارم اسم امام حسین(ع) در خانهام باشد و چنین فردی
نمیتواند 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 فعالیتهای سیاســیاش میگویند
تأیید و تکذیب نمیکنم چون اساساً در این مورد اطالعاتی ندارم.
از عاشــورای ســال 1342هم چیزی یادتان
نمیآید؟ روزی که عکس های امام خمینی(ره)
روی علمهای هیئت طیب بــود و در خیابانها
حمل میشد؟
آن روز را یادم میآید .عمویم همانجا گفت همیشه عکس مراجع
تقلید را روی علمها میزدم؛ قب ً
ال عکس آیتاهلل بروجردی را میزدم
و حاال عکس آیتاهلل خمینی را.
در البهالی خاطراتتان به این موضوع اشاره
کردید که طیب ارادت خاصی به حضرت زهرا(س)
داشت .وقتی هم که در دادگاه از او میخواهند که
اعترافکنددرقبالدریافتپولازامامخمینی(ره)
بهحمایتازایشانبرخاسته،باصدایبلندمیگوید
چنین چیزی صحت ندارد و اگر بپذیرم در آن دنیا
نمیتوانم جواب حضرت زهرا(س) را بدهم.
من یک جا شنیدم که تحتفشار قرار گرفت یک چیزهایی رابپذیرد
اما این موضوع را نمیپذیرد و میگوید من با ســادات و حضرت
زهرا(س) مقابله نمیکنم .این روایت را من با واسطه شنیدم .در این
سالهای طوالنی خیلی چیزها درباره طیب نوشتهاند و روایتهای
مختلفی نقل شده اما جزو مشاهدات عینی من نبوده و حتی از پدرم
در این موارد چیزی نشنیدهام .تنها چیزی که میدانم 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 بچههایش را به
پدرم میسپارد و خیلی محکم خداحافظی میکند .حتی به پدرم
سفارش میکند که زودتر بچهها را به خانه ببرد تا بخوابند .االن
59سال از سفر ابدی عمویم گذشته و هنوز وقتی سر خاکش میروم
خاطرات گذشته را مرور میکنم و اشک میریزم .حاال فکر میکنم
پیراهن عزای امامحسین(ع) عمویم را ماندگار کرد.

در تهران بنا شد یا تکیه دولت که با دستور ناصرالدین شاه در حوالی کاخ گلستان ساخته شد.
کثرت این تکیهها باعث شده است که حتی کتابها و مســتندهایی با این موضوع هم شکل
بگیرد تا این ادعا را بیشــتر ثابت کند .با هم بخشهایی از قدیمیتریــن تکیههای تهران را
مرور میکنیم.

عزادایردرنزدییککاخ

جاییبرایتعزیهخواین

یادگاررضاقیلخان

عزادایرکنارنخلمعروف

قدمییتریندرتهران

چشموچراغعودالجان

تکیه دولت
در دوره قاجار مهمترین تکیه تهران
تکیه عباسآباد بود که در انتهای بازار
عباسآباد امروز قرار داشت و ظاهرا ً از
ساختههای حاج میرزا آقاسی بود و
به همین نام شــهرت داشت .بعدها
بهخاطر افزایش جمعیــت تهران و
کمبود جا در این تکیه ،به دســتور
ناصرالدینشــاه تکیه بزرگتری به
نام تکیــه دولت در محــدوده ارگ
ســاخته شــد .حاال از تکیه دولت،
بزرگترین تماشاخانه مذهبی تاریخ
ایران بــه جز نــام و تابلویی کوچک
در ضلع شمال ســبزهمیدان چیزی
باقــی نمانده .دولــت ،معروفترین
تکیــه تاریخــی پایتخت اســت.
براساس نقشهای که عبدالغفارخان
نجمالملک در ســال1309قمری از
وضع طهــران قدیم ترســیم کرده،
ســاختمان عظیم تکیــه دولت در
ضلع جنوبشرقی کاخ گلستان و در
جنوبغربی شــمسالعماره ،شمال
سبزهمیدان و روبهروی مسجد شاه
قرار داشته اســت .این تکیه سالها
نیمهمتروکه بود و در ســال ۱۳۲۵
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 ناصرالدینشاه قاجار ساخته
شده است.

تکیه نیاوران
تکیه نیــاوران پــس از تکیه دولت،
یکی از مشــهورترین و قدیمیترین
تکیههایتهراناستو1500مترمربع
مســاحت دارد .در تاریــخ آمده که
ناصرالدینشاه از ابتدای سلطنتش به
نیاوران عالقه داشت و بیشتر اوقاتش
را آنجا میگذراند .روایت است طی
همان سالهایی که محرم با تابستان
مصادف میشد و ناصرالدینشاه در
کاخصاحبقرانیهاشدرنیاورانبود،این
تکیه را بنا کرد .گفته میشود «میرزا
محمدباقر معینالبکا» از مهمترین
تعزیهگردانان دوره قاجار ،تعزیهاش را
آنجا اجرا میکرد و هنوز هم گنبد سبز
و سکوی تعزیهاش پابرجاست .البته
بعد از افول شبیهخوانی در اواخر دوره
قاجار این تکیه دیگر شاهد برگزاری
تعزیههای باشکوه نبوده است .نمای
بیرون تکیه خبری از قدمت آن ندارد
اما درونش دنیای دیگری است .دور تا
دور این تکیه طاقنماست و هر کدام
از این طاقنماها به یکی از طایفههای
نیاوران تعلق داشــت که تزئینات و
آمادهســازی طاقنمای هر طایفه را
خودشــان عهدهدار بودند .اهالی هر
طایفه هنگام عزاداری در طاقنمای
مربوط بهخودشــان مینشستند و
پذیرایی هم معموالً بهعهده خودشان
بود .بنا بر این در محــل ورودی هر
طاقنما بساط سماور و چای به راه بود.

تکیه رضاقلیخان
تکیــه رضاقلیخان 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 برمیگردد.
این تکیه در محله عودالجان قرار
داشت .رضاقلیخان ،ادیب ،شاعر
و تذکرهنویس دوره قاجار بود .تکیه
رضاقلیخان در خانه او برپا میشد.
او مدرسهای هم در مجموعه خانه
و عمارت خود تأسیس کرد .پس از
به سلطنت رسیدن پهلوی و برای
خیابا نکشــیهای 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
رضاقلیخان از مراکز مهم عمومی
تهران بود که در محله سادات قرار
داشت .بررســی نقشههای قدیمی
پایتخت نشــان میدهد نخستین
آثار وجود این تکیه در نقشه موسیو
کرشیش که در سال  1277نقشه
درالفنون را کشــیده ،نمایان است.
البته نقشه دقیق تکیه رضاقلیخان
در نقشــه نجمالدوله که در ســال
1309ترسیمشدهبهخوبیمشخص
است .در این نقشه تکیه رضاخان در
محله عودالجان و محدوده خیابان
سرچشمه دیده میشود.

تکیه درخونگاه
ایــن هــم یکــی از معروفترین و
قدیمیترین تکیههای محله سنگلج
اســت که نخل معروف تهران در آن
نگهداری میشــود و در نقشههای
بســیار قدیمی تهران ،نام آن دیده
میشــود .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 قدیمیتریــن تکیههای
ایران بود که نخل قدیمیاش باعث
معروفشدن آن شــد .یکی دیگر از
نکات قابلتوجــه و جالب این تکیه
وجود 3قالیچه اســت کــه زیارت
عاشورا بر آن نوشته شده بود .قدمت
این تکیه بــه دوره قاجار برمیگردد
و طبــق روایتهایی که میشــود،
معموالً دســتههای عزاداری برای
عبور از کنار نخل امام حســین(ع)
نزاع کرده و این نزاعها به خونریزی
منجر میشــد .به همین دلیل نام
این محله به درخونگاه معروف شد
و به دســتور ناصرالدینشاه 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.

تکیه خانوم
تکایا در ابتدا بــرای آداب و عبادات
صوفیان بــود اما از زمــان صفویان
کارکــرد تکیههــا تغییر کــرد و به
مکانی برای سوگواری اهلبیت(ع)
بهویــژه درماه محرم بدل شــد .در
مــورد قدیمیترین تکیــه پایتخت
اتفاقنظر وجود ندارد اما بســیاری
از منابع تاریخــی از «تکیه خانوم»
بهعنوان قدیمیترین و تاریخیترین
تکیه تهران نام بردهاند .این تکیه در
محدوده بازارچه نایبالســلطنه در
خیابان 15خرداد امروزی قرار داشته
اســت .بعد از آنکه شــاه طهماسب
صفوی دورتادور تهران حصار کشید
و باعث آبادانی و گســترش آن شد،
خواهرش اقدام به ســاخت مدرسه،
تکیه و حمام برای اهالی تهران کرد.
قدیمیها میگویند 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 ساختمانها یکی
پس از دیگری در خیابانهای معروف
پایتخت گسترش یافتند .اینکه تکیه
نفرآباد قدیمیتر است یا تکیه خانوم
مشخص نیست اما اگر روایتهایی که
از عهد صفویه به جا مانده درست باشد
باید تکیه خانوم را قدیمیترین تکیه
تهران دانست که البته حاال اثری از آن
باقی نمانده است.

تکیه ساداتاخوی
تکیــه ســاداتاخوی بــا قدمت
حــدود  ۲۰۰ســال یکــی از
قدیمیترین و نخســتین تکایای
تهران است که از سوی حاجسید
ابراهیم تقوی در محله عودالجان
در زمــان فتحعلیشــاه قاجــار
احداث شده است .این تکیه شامل
ســاختمانی قدیمی و چند دری
اســت که اتاقهای آن دورتادور
حیاط قــرار دارنــد .در این تکیه
هنوز زنان و مردان به سبک قاجار
در یک مکان مینشــینند به این
شــکل که جایگاه زنان در وسط
حیاط و مردها در بالکنهاســت.
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
روضهخــوان همــه در یک مکان
بنشــینند .از جذابیتهــای این
تکیه ،تاریخی بودن آن اســت که
تزئینات پارچههــا و پرچمهایی
که روی دیوارها نصب میشــود،
حس قدمت این مــکان را منتقل
میکنــد .تکیــه ســادات اخوی
دارای حیاط بزرگی اســت که هر
سال ســقف آن را مانند خیمه با
پارچه میپوشــانند و زمین آن را
مفروش میکنند.

پنجشنبه
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عزادایرباپریاهنسفید

عزادایردرامامبارهها

بیشرتینعزادایرهایشیعیاندرکدامکشورهااتفاقیمافتد

96درصد جمعیت ترکیه را مسلمانان تشکیل
میدهند و حدود 20میلیون نفر شــیعه در
ترکیه
این کشور زندگی میکنند .طبیعی است که
در کشوری با این مختصات ،مراسم مذهبی
ازجمله مراسم سوگواری امامحسین(ع) یک سنت مهم باشد .در
این کشور ،شیعیان جعفری به نشــانه عزاداری در دهه اول محرم
لباس سیاه برتن میکنند .نحوه پوشش شیعیان ترکیه در روزهای
محرم کمی متفاوت است و در بعضی مناطق ،مسلمانان روی لباس
مشکی ،پیراهن سفید میپوشند .در فرهنگ شیعیان ترکیه ،پیراهن
سفید ،نمادی از کفن اســت که برتن دارند و در کنار آن نوارهای
پارچهای سبز و قرمز بر پیشانی خود میبندند .شیعیان از نخستین
ساعات صبح در مراسم عزاداری دور هم جمع میشوند و زنجیرزنی
میکنند و بعد از بجاآوردن این مراســم ،نمایشــی اجرا میکنند
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» میپزند و بین مسلمانان پخش میکنند که
همان غذای نذری است.

شوریشکهدرخلقعامل
است...
بهنام سلطانی

ب و رسوم مهم در فرهنگ شیعه دانست .مطابق این سنت دیرینه ،شیعیان هرسال در نقاط مختلف دنیا
عزاداری محرم را باید یکی از آدا 
مراسم سوگواری شهادت حضرت امامحسین(ع) را برگزار میکنند .عزاداری محرم نهتنها در ایران که در بیشتر کشورهای مسلمان
دنیا جزو آیینهای مهم است و مردم هر کشور متناسب با فرهنگ و ســنتهایی که از روزگار قدیم بهجا مانده ،این مراسم را برگزار
میکنند .برگزاری مراسم سوگواری و یادبود حضرت امامحسین(ع) در جوامع مسلمان آنقدر اهمیت دارد که خیلی از مردم دنیا آن را
نماد وحدت و همدلی مسلمانان بهخصوص شیعیان میدانند و در مناسبات و مناقشات سیاسی آن را لحاظ میکنند .دانستن اینکه این
مراسم در هر کشور با چه سبک و سیاقی برپا میشود هم خالی از لطف نیست؛ با این توضیح که ایران و عراق را بهعنوان دو کشوری که
پرشورترین عزاداریها در آنها اتفاق میافتد و فراوان دربارهاش گفته و نوشته شده ،کنار گذاشتهایم تا به کشورهای دیگر بپردازیم.

شبیهبهایراینها

پیشبهسیوامامبارگاه

مناقبخوایندرمحرم

شورحسییندرمناطقجنویب

برپایی مراســم عــزاداری محــرم در برخی
کشورهای مســلمان نه بهعنوان سنت که به
لبنان
یک نوع سبک زندگی بدل شــده و شاید به
همین دلیل حکومتها نتوانستهاند تغییری
در آن ایجاد کنند .نمونهاش مراســمی است که شیعیان لبنان هر
ساله در روزهای محرم برپا میکنند .در این کشور معموال حاکمیت
با مسیحیان است و حاکمان همواره مراسم عزاداری و دیگر مراسم
مذهبی را کنترل میکنند اما شــیعیان لبنانی بــا تأثیرپذیری از
کشورهای نسبتا نزدیک یعنی ایران و عراق ،مراسم عزاداری محرم
را هر سال باشکوهتر از سال قبل برپا میکنند .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 میکنند ،در ســال 1973روز دهــم محرم را تعطیل
رسمی اعالم کرد .در روز عاشورا ،شیعیان لبنان که در نواحی جنوبی
حضور بیشتری دارند ،هیئت و دستههای عزاداری تشکیل میدهند
و از کوچهها و خیابانها به ســمت میدانهای اصلی شهر همراه با
زنجیرزنی و سینهزنی حرکت میکنند.
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شــیعیان هند برای ماههای محــرم و صفر
احترام خاصی قائل هســتند و در این 2ماه با
هند
سبک متفاوتی زندگی میکنند .ازجمله آداب
و رســوم ویژه ماههای محرم و صفر در میان
شیعیان هند این است که مراسم ازدواج برگزار نمیکنند و مردم
ترجیح میدهند لباس نو بر تن نکنند .شیعیان هندی در ماههای
محرم و صفر از برگزاری مراسم شادی مثل جشن تولد هم پرهیز
میکنند .زنان در این 2ماه ،طال و جواهر زینتی را کنار میگذارند و
از پوشیدن لباسهای پرزرق و برق خودداری میکنند .در فرهنگ
شــیعیان هند ،اگر از اول محرم تا اربعین حسینی کسی بمیرد ،به
احترام امامحسین(ع) مراســم فرد فوت شده بعد از پایانماه صفر
برگزار خواهد شد .هندیها مراسمماه محرم را در «امامبارهها» که
مکانهایی شبیه حسینیهها در ایران است ،برپا میکنند .امامبارهها
در مناطق شیعهنشین مثل کشمیر ،الکنهو و امروهه که شیعیان در
آن ساکن هستند ،ساخته شده است .در روز عاشورا ،شیعیان ،اهل
سنت و هندوها در امامبارهها به عزاداری میپردازند و فارغ از هر دین
و آئینی با هم متحد میشوند.

سنتاهدایخون

کشور بحرین در ســال1350از
ایران جدا شــد و بهطور رســمی
بحرین
اعالم استقالل کرد اما مردم این
کشــور هنوز تحتتأثیر فرهنگ
ایرانی قرار دارند و شــیوه عزاداری آنهــا در ماهمحرم
شــباهت زیادی به مراســمی دارد که در ایــران برپا
میشود .بحرینیها در نخستین روز محرم حسینیهها
را ســیاهپوش میکننــد و در محرم و صفر مراســم
روضهخوانی در همین حسینیهها برپا میشود .عزاداران
بحرینی به ســبک و ســیاق ایرانیها ،از نخستین روز
محرم ،پرچمهای ســیاه همراه با شعارهای عاشورایی
را در کوچه و خیابان نصب میکنند .مراســم عزاداری
شــیعیان بحرینی اینگونه اســت که صبح و شــب به
روضهخوانــی و مرثیهخوانی میپردازند .دســتهها و
هیئتهای عزاداری در روزها و شبهای هفتم ،هشتم،
نهم و دهم محرم ،مراسم ســینهزنی و زنجیرزنی را در
کوچهها و خیابانها برگزار میکنند و پخش شــربت و
غذای نذری هم یکی دیگر از سنتهای دیرینهای است
که هنوز در این کشور وجود دارد.

خاصترینعزادایرهایمحریمراشایدبتواندرآفریقاسراغگرفت

سینهزینبوشهیردرماداگاسکار

تــا قبــل از دوران پادشــاهی
محمدظاهرشاه ،عزاداری محرم
افغانستان
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
دورهای که برپایی مراسم سوگواری امامحسین(ع) در
افغانستان ممنوع بود ،شیعیان این کشور بهخصوص
اهالی منطقه «چندوال» در کابل ،مجالسشــان را در
زیرزمینها برگزار میکردند 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 میشــود؛ در عزاداری
سنتی که در محلههای قدیمی کابل رواج دارد ،مراسم
مناقبخوانی را اجرا میکنند که این مراســم از شب
اول محرم در مکانهایی به نام سقاخانه اجرا میشود.
نسل جدید هم با سبک و ســیاق تازهای مثل مداحی
و زنجیرزنی و سینهزنی در حســینیهها و مساجد به
سوگواری میپردازند.

مــردم پاکســتان از 12قــرن
پیش تاکنون مراســم سوگواری
پاکستان
امامحسین(ع) را بر پا میکنند .در
سال1288هجری 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 امامحسین(ع) خللی ایجاد کند .این مراسم
این روزها با شور وصفناپذیری در پاکستان برپا میشود
و مردم این کشور به ســنتهای عزاداری درماهمحرم
وفادار ماندهاند .مردم شــهرهای کراچــی ،حیدرآباد،
کوتری و تخته در روز عاشورا و اربعین حسینی غذاهای
مختلفی مثل حلیم میپزند و بین عزاداران حســینی
تقسیم میکنند .در شهر کوتری که 95درصد جمعیت
آن را اهل تسنن تشــکیل میدهند ،مراسم عزاداری
امامحسین(ع) با شــکوه خاصی برگزار میشود و همه
مسلمانان اعم از شیعه و ســنی در روز عاشورا بهسوی
«امام بارگاه» که جایی برای برپایی مراسم اصلی است
حرکت میکنند.

درباره زمان و نحوه ورود آئینهای عزاداری و برپایی مراسم عاشورا و اربعین در آفریقا سند
مکتوبی وجود ندارد ،اما شواهد و قرائن تاریخی در کشورهایی مثل تانزانیا ،ماداگاسکار،
جزایر کومور و زنگبار نشــان میدهد که مبلغان و علمــای ایرانیتبار نقش مؤثری در
ی ماه محرم در این قاره داشتهاند .برخی
سازماندهی شیعیان و برپایی مراســم عزادار 
منابع تاریخی دیگر به نقش تاجران شیرازی و بهطور مشخص قوم «شیرازیها» در ترویج

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل
جمهوری آذربایجان در سال1991مردم این
آذربایجان
کشور که سالهای طوالنی در کنج خانهها و
بهطور مخفی مراسم سوگواری امامحسین(ع)
را برپا میکردند ،دوباره به مســاجد و حسینیهها برگشتند .مردم
مناطق شیعهنشین آذربایجان از ابتدای محرم تا اربعین حسینی به
موسیقی گوش نمیدهند .در این مناطق مراسم عروسی در ماههای
محرم و صفر برگزار نمیشود .خانمها موهایشان را رنگ نمیکنند
و لباسهای نو نمیدوزند و خانوادهها ،تغییر مکان نمیدهند .مردم
در روزهای تاسوعا و عاشورا لباسهای رنگارنگ بهخصوص لباس
قرمز نمیپوشند .خانوادههای مذهبی که توان مالی دارند سفرههای
احسان را پهن میکنند و در خانهها مرثیه برگزار میشود .شیعیان
آذربایجان از اســامی علی ،حســن ،علمدار ،عباس ،علیعباس،
ذوالفقار ،فاطمه ،زینب ،زهرا و ســکینه برای کودکان متولد شده
درماه محرم اســتفاده میکننــد .یکی دیگر از ســنتهای مردم
آذربایجان درماه محرم بهویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا ،اهدای
خون توسط عزاداران است.

فرهنگ شیعه و برپایی مراسم و سنتهای محرم در آفریقا اشاره کردهاند که البته دور
از واقعیت هم بهنظر نمیرسد .با کوچ مبلغان و تاجران ایرانی به شرق آفریقا ،مساجد و
حسینیههای متعددی در این منطقه و بهخصوص در جزیره زنگبار ساخته شد و مکانهایی
مثل تعزیهخانه و ماتمخانه که در شهرها و مساجد و حسینیهها به چشم میخورد از روزگار
قدیم به یادگار مانده است.

عاشوراهایدارالسالم

نوحهخواینبهزبانفاریس

احرتامبهسادات

پایبرهنهدرمیانهشهر

تعزیهخوایندربویچ

عزادارانهرار

تانزانیا
دارالسالم ،پایتخت سابق تانزانیا،
یکــی از نخســتین شــهرهای
آفریقاســت که مردم آن با آغوش
باز اسالم را پذیرفتند و به شیعیان
خوجه اثنیعشری معروف شدهاند
که تبــار هندی دارنــد .برگزاری
مراســم عزاداریماه محرم بهویژه
روز اول تــا پایان روز عاشــورا از
اهمیت بسیار زیادی برای شیعیان
خوجه اثنیعشری شــرق آفریقا
برخوردار است و یکی از مهمترین
مناسبتهای مذهبی آنها به شمار
میرود .یکــی از بخشهای مهم
مراسم عزاداری دهه اول محرم در
شرق آفریقا ،سوگواری در مسجد
مرکزی شیعیان در دارالسالم است
که با نظم و ترتیب خاصی برگزار
میشود .عزاداری شیعیان خوجه
اثنیعشــری حتی مورد توجه و
احترام سایر ادیان مثل هندوهای
دارالسالم نیز قرار دارد .شهر زنگبار
که حــاال بهعنوان یــک منطقه
خودمختار هم شناخته میشود،
یکــی دیگر از بخشهای کشــور
تانزانیا است که مراسم سوگواری
محــرم در آن برگزار میشــود.
تعزیهخوانــی ،راهپیمایی و طبخ
غذا برای مستمندان که به «نیاز»
معروف شده ،از ســنتهای ویژه
محرم در این منطقه است.

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
میخوانند و مراســم عزاداری را
شبیه ایرانیها برپا میکنند .یکی
از مراسمی که در ماداگاسکار برپا
میشود« ،ســینهزنی بوشهری»
است که اشعاری مثل «علی اصغر
زینبـ نــور چشــمهای زینب»
توســط مداح خوانده میشــود
و افراد حاضر در مراســم ســینه
میزنند .در این مراسم ،عزاداران
با حلقه زدن و دســتانداختن به
گردن یکدیگر میچرخند و سینه
میزنند .شــیعیان بومی این نوع
ســینهزنی ،آن را مدیون ایرانیان
میدانند و ناگفته پیداســت که از
بوشــهریهایی که چند قرن قبل
از جنــوب ایران به شــرق آفریقا
مهاجرت کردند به یــادگار مانده
است .در شرق آفریقا مکانی هم به
نام حسینیه بحرینیها وجود دارد
که شــیعیان عربتبار بحرینی و
عمانی برای برپایی مراسم عزاداری
حضرت امامحسین(ع) ساختهاند.
همینها باعث شده تا این منطقه
نیز یکی از خاصترین عزاداریهای
محرمی جهان را تجربه کند.

کومور
در قــرن هفتم میــادی بود که
عدهای از ایرانیها 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 خلیجفــارس و ازجمله
بازرگانان شــیرازی با دین اسالم
آشــنا شــدند .طی هزار ســال
گذشته شــیراز یها با ســفر به
جزایر کومور با ســاختن مساجد
و آبادکردن روســتاها و گسترش
تجارت به پیشرفت روزافزون این
کشــور کمک کردند و این روزها
افرادی کــه میخواهند نســب
برترشان را نشــان دهند ،خود را
به خاندان شــیرازیها و سادات
منتسب میکنند .عزاداری برای
حضرت امامحســین(ع) از همان
سالها در جزیره کومور برپا شده
و یک ریشــه تاریخی دارد .طبق
همین ریشه تاریخی ،مردم کومور
به سادات احترام میگذارند و حتی
در نشان ملی و نشــان نیروهای
مسلح این کشور ســمبلی به نام
«دســتان فاطمه» وجود دارد که
بهگفتــه دولتمردان همــواره از
کشــور و مردم کومور محافظت
میکند.

کنیا
شیعیان اثنی عشری کنیا هم در
دهه اول محرم ،مراســم عزاداری
حضــرت امامحســین(ع) را بــا
سبک و ســیاق خاص خودشان
برپا میکنند .آنها هنگام غروب با
لباس سیاه به مجالس سوگواری
در مساجد و حسینیهها میروند
و به سخنرانی خطیبان و واعظان
درباره حادثه کربال گوش میدهند.
مراسم عزاداری روز دهمماه محرم
در این کشور به اوج میرسد و در
شــهر «نایروبی» ،پایتخت کنیا و
شهر مسلماننشــین «مومباسا»
و جزیــره «المــو» مــردم پس
از روضهخوانــی «یا حســین یا
حسین» میگویند و با پای برهنه
در خیابانهای شهر سینه میزنند.
شیعیان کنیا براساس یک سنت
قدیمی ،آخریــن روز صفر را که
در باور آنها روز قصــاص عمر بن
سعد توســط مختار است ،جشن
میگیرند .آنهــا در این روز لباس
و پارچههای سیاه را در میآورند
و به مناسبت قصاص عمر بن سعد
پایکوبــی میکننــد .جزیرهالمو
میدان بزرگــی دارد کــه در روز
عاشــورا محل تجمع شــیعیان
کنیاســت و جوانها با تجمع در
این میدان مراســم ســینهزنی را
بجا میآورند.

نیجریه
بیش از نیمی از جمعیت نیجریه
مســلمان هســتند و شــیعیان
ایــن کشــور ،پرجمعیتترین
گــروه شــیعی در قــاره آفریقا
بــه شــمار میآینــد .آنهــا در
شــهرهای الگوس ،زاریا و کانو
ســکونت دارند اما برپایی مراسم
عــزاداری محــرم در همیــن
3شــهر خالصه نمیشــود .هر
سال مراســم عزاداری و عاشورا
در نیجریه مــورد حمله پلیس یا
ارتش قرار میگیــرد و تعدادی
از شــرکتکنندگان شــهید و
مجروح میشوند ،اما رسانههای
این کشور در ســا ل2020خبر
دادند که این مراســم در بیش از
۳۱ ۵شهر این کشور برگزار شد.
یکی از ســنتهایی که شیعیان
نیجریــه به آن پایبنــد ماندهاند
برپایی مراســم تعزیهخوانی در
روزهای محرم است .این مراسم
در شــهر «بوچی» طرفــداران
بســیاری دارد و بســیاری از
شــیعیان برای تماشای نمایش
گروههای معــروف تعزیه به این
شهر میروند .شــیعیان نیجریه
بر این باورند که بــا تعزیهخوانی
اســت که هدف نهضت عاشورا و
شهادت حضرت اما محسین(ع)
برای مردم آشکار میشود.

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
ویژهای برپا میشود .مسلمانان شهر
هرار در روزهای تاســوعا و عاشورا
با دســتههای منظم به خانههای
یکدیگر میروند و پــس از تالوت
قرآن بهصورت گروهــی ،قاتالن
حضرت امامحســین(ع) و یارانش
را لعن کرده و عــزاداری میکنند.
بانوان عزادار هم از قبل ،نمادهایی
به شکل کوزه آماده میکنند و به
محض رسیدن دستههای عزادار،
کوزهها را پرتاب میکنند .جوانان
حاضر در دســتههای سینهزنی با
چوبهایــی که در دســت دارند،
کوزهها را به نشانه نفرت از قاتالن
حضرت امامحســین(ع) و یارانش
میشکنند که این هم یک حرکت
نمادین است .مردم این شهر ،مراسم
نوحهخوانی و سینهزنی را به زبان
اردو و گاهی به زبان فارسی برگزار
میکنند و نوع خاصی از سینهزنی
معروف بــه «صف» دارنــد که از
شب پنجم شروع میشود .همین
سنتها باعث شــده است تا یکی
از خاصترین انــواع عزاداریهای
محرمی را در این منطقه و کشــور
شاهد باشیم.

مجاهدتعلیه
انحرافبزرگ

رهبر معظم انقالب
 ...تمام راههایی که میشــود فرزند
پیغمبر از آن راهها استفاده کند برای
حفظ میراث عظیم اسالم ـ که میراث
جد او و پــدر او و پیروان راســتین
آنهاســت ـ در زندگی سیدالشهدا
محسوس است؛ از تبیین و انذار ،از
تحرک تبلیغاتــی ،از بیدارکردن و
حســاسکردن وجدانهای عناصر
خاص ـ همین خــواص که ما تعبیر
میکنیم ـ 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 اما م حســین (ع) از
سرنوشت این حرکت بیاطالع بود؛
نه ،اینها امام بودند .مســئله معرفت
امام و علم امام و آگاهی وســیع امام
باالتر از این حرفهایی است که ماها
در ذهنمان میگنجد؛ بلکه بهمعنای
ترسیم یک دستورالعمل میایستد،
تسلیم نمیشــود ،مردم را به یاری
میطلبد ،بعد هم وقتی یک عدهای
پیدا میشوند ـ که همان اهل کوفه
باشند ـ و اظهار میکنند که حاضرند
در کنار آن بزرگــوار در این راه قدم
بگذارند ،حضرت درخواســت آنها
را اجابــت میکند و به طــرف آنها
میرود .بعد هم در میانه راه پشیمان
نمیشــود .بیانات امام را که انسان
نگاه میکند ،میبیند حضرت عازم
و جازم بوده اســت برای اینکه این
کار را به پایان ببرد .اینکه در مقابله با
حرکت انحرافی فوقالعاده خطرناک
آن روز ،امامحســین (علیه الصاله و
السالم) میایستد ،این میشود یک
درس که خود آن بزرگوار هم همین
را تکرار کردند( ...دیدار با پاسداران،
شعبان1432قمری).

امیاینکه
راهزندیگاست

شهید آیتاهلل سیدمحمد
بهشتی
حضــرت همــواره اثبــات
میفرمود :شــماری ،اگر که با
زبانشان نپرسند ،با نگاههایشان
میپرسند که چه منظوری از
این حرکــت داشــتید؟ خود
امام(ع) در پاســخ این سؤال
توضیحاتی میدهــد ،بعضی
جاها بهصورت خصوصی برای
یک نفر بیــان میکند ،بعضی
جاها به چند نفــر از نزدیکان،
بعضی جاها عمومی است .من از
جوابهای خصوصی صرفنظر
میکنــم و ســراغ توضیحات
عمومی مــیروم .در ســیره
امام(ع) ،نویســندگان مکرر و
متعدد نقل کردهاند که امام(ع)
در توضیح حرکتش فرمود:ای
مردم با ایمــان! امروز میبینم
حــق پایمال میشــود ،باطل
حکومت میکند .بــا معروف
مبارزه میشود ،از منکر حمایت
میشود ،طرفداران حق پایمال
میشــوند ،خودفروختگان به
باطل تشــویق میشــوند ،در
چنین شــرایطی یک انســان
باایمــان متعهــد نمیتوانــد
آرام بگیرد و بــه جهاد ،تالش
و کوشــش در راه خدا کشیده
میشــود ،چــون باایمــان و
متعصب است .این ایمان برایش
دلخوشکن نیست؛ بلکه ایمان
برایش راه زندگی است .مگر نه
این است که پیغمبر (صلواتاهلل
علیه) فرموده است :در چنین
شرایطی بیکارنشستن و دست
روی دستگذاشــتن گناهی
بس بزرگ اســت .مگر نه این
است که قرآن کریم در صدها
آیه ،بیتفاوتماندن در چنین
شــرایطی را گناهــی بزرگ
میشمارد؟
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پیامدتلخ
سکوت

امام موسی صدر
 ...جمعیت کوفــه چند نفر بود؟
صدها هزار نفر .هــر یک از آنان
باید با خود فکــر میکرد که اگر
او ســاکت نمیمانــد و به یاری
امامحســین(ع) میشــتافت،
حســین(ع) کشــته نمیشد...
همانگونــه کــه در یک شــب
30نفر به ســپاه امامحسین(ع)
پیوســتند ،اگر هزار نفر4 ،هزار
نفر 5 ،هزار نفر جمع میشــدند
و به وی میپیوستند ،این فاجعه
پیش نمیآمــد .بنابراین خون
امامحسین(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 میکنید یا
درهمی میگیرید ،یــا در خانه
مینشــینید یا فرزند خود را از
ترس کشتهشــدن از خیابان به
خانه بازمیگردانید ،ولی پیامد
این کارها در نهایت کشتهشدن
امام حسین(ع) است .کشتهشدن
امام حسین(ع) یکباره و ناگهانی
اتفاق نیفتاد بلکه نتیجه سلسله
حوادثی بود که پس از رســول
خدا و بــا روی کارآمدن 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  15لیره یا
چند متر زمین! جنایت اینگونه
آغاز شد و کمکم سرعت گرفت
و بزرگ شد و تا به آنجا رسید که
به کشتهشدن پسر دختر رسول
خدا ،آن هم به شــکلی فجیع و
دردناک انجامید و هیچکس دم
برنیاورد! همه ساکت بودند.

گریستینکه
ستایششدهاست

گشودندرهایاندوه

ازلهوف،مشهورترینوقدمییترین
مقتلنگایرعاشوراچهیمدانید؟

آههایسوزان
برشهیدانبیابان

3بخشازیکروایت

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 امالفضل شروع شده و تا
شب عاشورا ادامه دارد .در این بخش پیشگوییها
درباره شهادت امام حسین(ع) ،گفتوگوهای 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 امامحسین(ع) از لشکر عمر بن سعد
شروع شده و تا شهادت امامحسین(ع) را نقل کرده
اســت .در این بخش ماجرای شهادت اصحاب نیز
ذکر شده اســت .ابنطاووس در انتهای این بخش
2حدیث درباره عذاب قاتالن امامحســین(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 اهلبیت تا بازگشت آنان
به مدینه را دربردارد .ابنطاووس در خاتمه کتاب 2
روایت درباره عزاداری و گریستن امام سجاد(ع) بر
مصیبت عاشورا نقل کرده است.

بهنام سلطانی

حرف زدن درباره وقایعی که در قلب تاریخ ماندگار شــدهاند به
این سادگیها نیســت ،روایتها متعدد اســت و اعتبارسنجی
آنها دشوار .اینجاســت که وجود آثار ادبی معتبر درباره حماسه
عاشــورا اهمیت بیشــتری پیدا میکند .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 سالها بارها به فارسی ترجمه شــده و مورد استفاده ادیبان
و نویســندگان قرار گرفته است .نویســنده چاشنیهای شعری
خــود را در میان روایتهــای کتاب آورده ،بــه همین دلیل هم
کمتر صفحهای از کتاب پیدا میشــود که یک شعر در آن نباشد.

نگایهبهچندکتابازمهمترینآثارعاشوراییانداختهایم

بازتابیکقیامدرجهانکتابها
مقتلالحسنی

ع

آیتاهللسیدمحمودطالقانی
این مطلب که افراط در عزاداری
مانع توجــه به هــدف قیام و
شهادت امامحســین(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 .اســام که آمد ،چون
همه شئون انســان را بهسوی
هدف عالیتری متوجه ساخت،
گریستن را هم در این راه بهکار
گرفــت .در صدر اســام ،هر
مصیبتی که برای مســلمانان
پیش میآمــد ،میگفتند اول
برای حمــزه مصیبت بگیرید و
بگرییــد ....گریهکردن به تأثیر
تحریک عواطف و فرستادن آن
عواطف بهدنبال بزرگان ،ممدوح
اســت .چنین گریهای 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 نمیکننــد .بنابراین نه
گریهکردن دلیل بر ضعف است
و نه گریهنکردن دلیل بر قدرت.
عجیب اســت که اسالم گریه و
سوگ را هم مثل همهچیز دیگر
تحت حســاب درآورده است و
برای هدفــی آن را به خدمت
میگیرد .انســان باید بفهمد
برای چه گریه میکند.

«کتــاب را در حالی تصنیف کردم که ،کســی
را نمیشناســم 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؛ نویســندهای که مشــهورترین و
قدیمیترین مقتلنگاری عاشــورا را روی کاغذ
آورده اســت .کتاب لهوف شــکل مرثیه دارد و
نثــر روان آن مخاطب را خســته نمیکند .در
این کتاب قســمتهایی که از زبــان خود امام
حسین(ع) روایت شده با حروف درشت از سایر
قسمتها 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 میشــود ،به زیباترین شکل بیان
میکند .سپس به وقایع روز عاشورا و شهادت امام
حسین(ع) و یارانش در این روز میپردازد و به
زیبایی وضعیت اسرا را بعد از واقعه عاشورا روایت
میکند .نویسنده ســعی در مختصرنویسی این
کتاب داشته و در اینباره گفته« :با توجه به اینکه
زائران ،فرصت کمتری دارند رشته سخن را کوتاه
کرده و بهطور اختصار بیان کردهام 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 ارزندهای نهادهایم».

پس از دو قرن
کتــاب «مقتلالحســین(ع)»
قدیمیترین 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
خواندهاند بازنویسی شده و تقریباً
میتوان مطمئن بود که محتوای
اصلی آن را حفظ کردهاند .مقتل
ابیمخنــف یکــی از معتبرترین
مقتلها دربــاره عاشــورا و قیام
کربالست .این کتاب 2نسل پس
از واقعه عاشورا نگاشــته شده و
به جهت شــهرت گردآورنده آن،
به «مقتل ابیمخنف» ،شــهرت
یافته است .بعضی از پژوهشگران
معاصر ســعی کردهانــد 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 ابیمخنف تصحیح
و ترجمه حجتاهلل جودکی.

ماه محرم نه فقط فرصتی برای عزاداری در اندوه شــهادت امام حسین(ع) و یارانش
است ،فرصت بسیار بزرگتری برای تأمل و اندیشــه در اهداف قیام حسینی نیز با
خود به همراه دارد .قرنها از قیام حسینی گذشــته و اندیشمندان و نویسندگان
زیادی تالش کردهاند 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

نایمبراییکمقتلنگایر

کتاب لهوف در منابع با نامهای مختلف آمده اســت .این اختالف نام ،ناشی از اختالف
نسخهها 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 اسمهایی که بااللهوف یا الملهوف شروع شده و
تفاوتهای اندکی با هم دارند ،بنابر آنچه ابنطاووس ،نویسنده کتاب در مقدمه آن آورده،
نام «المسالک فی مقتل الحسین علیهالسالم» نیز برای آن ذکر شده است .کهنترین
نسخه موجود از کتاب لهوف مربوط به نیمه دوم قرن دهم هجری است .ابن طاووس در
نوشتن کتاب ،آنچه را از مقتلنویسان پیش از خود بهجای مانده جمعآوری و بررسی
کرده ،خبر درست را از نادرســت جدا ،ترتیببندی و بعضی از نکتهها را اجتهاد کرده؛
یعنی با استفاده از اطالعات تاریخی و استنباط عقلی بررسی کرده که این خبر مقتلی
میتواند درست باشد یا نه .اگر از دید خودش درست بهنظر نرسیده ،آن را حذف کرده و
اگر تشخیص صحت داده ،بیان کرده است .روایات این کتاب برای رعایت اختصار بهصورت
مرسل بوده و تنها آخرین راوی یا آخرین کتابی که از آن نقلشده ،ذکر شده است.

ترجمههایفاریسلهوف

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 کتابهای خود داشته
اســت .این کتاب در ایران در دوران صفویه و قاجار موردتوجه قرار گرفته ،به همین
دلیل همه نســخههای خطی این کتاب مربوط به همین دوره زمانی است .بعضی از
این نسخههای خطی و چاپهای سنگی در مقدمه حســون (تبریزیان) بر الملهوف
و شمار بیشــتری در کتاب تصحیح و منبعشناســی کتاب الملهوف نوشته صادقی
کاشانی فهرست شده است .بهدلیل نیاز به مقتلخوانی در جامعه شیعه ،کتاب لهوف و
کتابهایی مانند آن پس از دوران صفویه مورداقبال عمومی قرار گرفته و از اوایل سده
سیزدهم قمری بارها بهصورت 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 نسخهای از
الملهوف را با مقدمه ،تصحیح و تحقیق فارس الحسون منتشر کرد2 .کتاب «طواف
عشق» بهقلم محمدحسین رجبی دوانی و «عشق و عطش» ب ه قلم امید آرام بهعنوان
بازنویسی و تلخیص لهوف منتشر شدهاند .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 «غمنامه کربال».

دربارهابنطاووس،نویسندهکتاب
برای اینکه بدانیم لهوف چگونه اثری است ،آشنایی با نویسنده آن خالی از لطف نیست.
نویسنده کتاباللهوف ،سیدرضیالدین علی بن موسی بن جعفر ابنطاووس مشهور به
سید ابن طاووس ،از عالمان و نویسندگان شیعه در قرن هفتم هجری و اهل حِ لّه 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) میرسد ،به همینخاطر به او (ذوالحسبین) میگویند.
او از نوادگان امام حسن(ع) و امام سجاد(ع) و استاد عالمانی چون عالمه حلی و یوسف
سدیدالدین ،پدر عالمه حلی است .ابنطاووس در زمان هالکوخان ،نقابت شیعیان را
بر عهده داشت .ســیدابن طاووس «جمال العارفین» خوانده شده و این لقب ب ه سبب
سجایای اخالقی بســیار ،تقوا و مراقبه فراوان و حاالت عرفانیاش 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»
نمونهای از آنهاست .نویســنده کتاب لهوف دستی در شــاعری هم داشته است و در
قسمتهایی از کتاب لهوف بیان نرم و شعرگونه او را میتوان دید.
حماسه حسینی به رشــته تحریر درآمده که هرکدام از زاویهای به تبیین و تفسیر
این واقعه بزرگ پرداختهاند .گاهی برای افرادی که این فرصت را برای مطالعه درباره
حضرت امام حســین(ع) و قیام تاریخی او مغتنم میشمارند ،انتخاب از میان منابع
متعدد مطالعاتی سخت میشود .در این گزارش برخی از مهمترین آثار عاشورایی را
که هر کدام یک ویژگی شاخص دارند ،برایتان فهرست و معرفی کردهایم.

روضهالشهدا

فتحخون

حماسهحسیین

نامریا

قیامحسنی

مقتلی بر وزن گلستان
تا مدت زیادی هیچ کتابی در مورد
واقعه عاشورا به زبان فارسی موجود
نبود؛ بنابراین زمانــی که کتاب
روضه الشــهدا بهعنوان نخستین
اثر فارسیزبان منتشر شد ،سر و
صدای زیادی به پا کــرد؛ چرا که
اغلــب مداحــان و مقتلخوانان
میتوانستند به راحتی آن را در
دست گرفته و از رویش بخوانند.
حســین کاشــفی توانســته با
بهرهبردن 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 نمیتوان به این کتاب
با دیدی تاریخی و دقیق نگاه کرد.
روضهالشــهدا در واقع یک رمان
تاریخی است و شــاید بتوان آن
را یک اقتباس آزاد و داستانی از
ماجرای واقعی عاشورا بهحساب
آورد .پیدایــش اصطالحــات
«روضه» و «روضهخوانی» را به
این اثر و رواج آن میان اهل منبر
نســبت دادهاند .این کتاب منشأ
روایی تعزیه شد و به شکلگیری
فرهنگ عامه تشــیع در ایران و
سایر مناطق شیعهنشین کمک
شایانی کرد .شاعران ،نویسندگان
و داستانســرایان متعــددی از
روضهالشهدا برای خلق آثار ادبی
و هنری الهام گرفتند.

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 متفاوتترین کتابهاست.
کتابهایی 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 پیشآمده
از رجب ســال 60تا محرم سال
61هجری میپردازد و بخش دوم
تحلیل و رازگشایی همان وقایع
و ماجراهاســت و در واقع بخش
برجســته کتاب نیز همین است.
«فتح خون» در 10فصل روایت
میشود :آغاز هجرت عظیم ،کوفه،
مناظره عقل و عشق ،قافله عشق
در سفر تاریخ ،کربال ،ناشئهاللیل،
فصل تمییز خبیث از طیب (اتمام
حجت) ،غربال دهر ،سیاره رنج و
تماشاگه راز.

از روایت تا انتقاد
«حماســه حســینی» ،کتابی
2جلــدی که پیشتــر 3جلدی
بود ،شــامل صحبتهای شهید
مرتضی مطهری دربــاره واقعه
عاشوراست و آن را از مستندترین
آثار دربــاره امام حســین(ع) و
یارانش میداننــد .این کتاب در
دهه 60به چاپ رسید2 .جلد این
اثر بهصورت مضمونی و آینهوار
به هم مرتبطند .جلد اول شامل
صحبتهای ایرادشــده و منظم
این معلم شهید است و جلد دوم
تمام پیشنویسها و احتماالت او
را دربرمیگیرد .حماسه حسینی
کتابی اســت که عالوه بر 50بار
تجدیدچــاپ به زبان فارســی،
تاکنــون به چندین زبــان دیگر
هم ترجمه و چاپ شــده است؛
بنابراین بیشتر جامعه مسلمین
آن را خواندهانــد و از ایــن نظر
هم یکی از مهمترین کتا بهای
مربوط به واقعه عاشورا به شمار
میآید .شهید مطهری در حماسه
حسینی ،نهتنها روایت خود را از
واقعه عاشــورا بیان میکند بلکه
تنها بــه ســندهای مور دقبول
خودش بــرای این روایــت اتکا
نمیکند و با بــردن ماجراها به
بوته نقد ،ســعی دارد تا روایات
جعلــی و غیرقابلقبــول از نظر
خودش را هم رد کند.

عاشوراهای ابدی
کتاب نامیرا نوشــته صادق کرمیار
را سال  1388انتشــارات نیستان
به بازار نشــر عرضه کــرد .این اثر
عنوان پرفروشترین رمان ایرانی را
با موضوع عاشــورا بهدست آورده،
توانسته جایزه ادبی جالل آلاحمد
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 کربــا» دارد؛ مفهومی
که میگوید پهنه ســرزمین کربال
به انــدازه کل زمین وســعت پیدا
کرده و عاشورا همیشه زنده است.
«نامیرا» داستانی شخصیتمحور
است؛ رمانی با خردهروایتهایی از
تغییر روش ،هــدف ،آرزو و عاقبت
آدمها .این روزگار است که افراد را در
محک انتخاب شدن و انتخاب کردن
میگذارد و نویســنده نامیرا فقط
تصویرساز صادق این رویدادهاست.
نویسنده کتاب را به سبک رمانهای
کالســیک با شــروعی آرام آغاز و
تصویرسازی میکند ،شخصیتها
را یک به یک وارد داستان میکند،
آنها را معرفی میکند و با داســتان
پیش میبرد« .نامیرا» اسیر اختالف
روایتهای 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 ،تحلیلیترین اثر درباره
چرایی قیام حسین بنعلی(ع) است.
نویسنده کتاب از مهمترین استادان
تاریخ اسالم اســت و آثار او همیشه
دریچه جدیدی روی تاریخ گشوده
است .شــاید مطالعه این عبارات از
نویسندهدرمقدمهکتابانگیزهبخش
باشد« :درباره علل این رویداد ،عقیده
من نیز مانند دیگر تاریخنویســان
گذشته و بعضی تاریخنویسان امروز
بود ،لیکن بررسی چند واقعه در تاریخ
50ساله آغاز اسالم ،سبب شد که این
حادثه را نیز بهگونهای دیگر بررسی
کنم تا علل حقیقی آن را چنان که
بوده است بیابم .نتیجه این بررسیها
این شد که دانستم بخش مهمی از
حادثههای تاریخ اسالم -بهخصوص
از آغاز تا عصر اول عباسی -نه چنان
است که تاریخنویســان گذشته به
قلــم آوردهاند و نه آینــدگان آن را
بهعنوان اصل مســلم پذیرفتهاند».
شهیدی در این کتاب بیش از آنکه
در جستوجوی چگونگی آن رخداد
عظیم باشد ،بهدنبال چرایی حادثه
عاشورا بوده اســت؛ «مقصود من از
نوشتن این یادداشتها مقتلنویسی،
تبلیغ مذهبی و حتی نوشتن تاریخ
نیست .من کوشیدهام تا خود بدانم
آنچه رخ داد ،چرا رخ داد؟»

ع

پنجشنبه

 13مرداد 1401
شماره 173

بافرهاددهنیو؛شناختهشدهترینتهیهکننده
رادیواربعنیکهبایدآنراحسیینترینرسانهایرانبدانیم

صاحباینرادیو
اباعبداهللاست...
عیسی محمدی

ی ماه صفر آغاز بهکار میکند و تا پایان صفر نیز به کارش ادامه میدهد .برخالف
چند سالی است که رادیو اربعین ،از ابتدا 
اینکه برخی فکر میکردند شاید کار این رادیو نگیرد اما کارش گرفته و بهشدت مورد توجه واقع شد .حاال آن را باید
حسینیترین و عاشوراییترین رسانه ایرانی هم بدانیم؛ رسانهای که نهتنها در این حوزه شکل گرفته و در این حوزه دارد
کار میکند که خود باعث و بانی شکلگیری روایتهای مختلفی در این حوزه شده است .با فرهاد دهنوی ،از تهیهکنندگان
باسابقه رادیو که اساس ًا او را به نام رادیو اربعین نیز میشناسند ،به گفتوگو نشستیم؛ مصاحبهای که در دقایق اضافه تهیه
این ویژهنامه گرفته شده و خودش آمد و خودش گرفته شد و خودش شکل گرفت .چنین گفتوگویی حتم ًا خواندن دارد...
اول بفرمایید که کارتان را از کی
در رادیو شروع کردید؟
از ســال .74االن هم 27ســالی هســت که در
صداوسیما کار میکنم .با رادیو پیام شروع کردم و
تلفنچی و هماهنگی و ...بودم و پلهپله آمدم باال و
شدم سردبیر و تهیهکننده.
اولین برنامهای که ساختید؟
سال  ،77با نام شرح شیدایی .نخستین برنامهای
کــه تهیهکنندهاش بودم .جمعهشــبها پخش
میشد .به خانه اساتید حوزه موسیقی میرفتم
و مصاحبه میگرفتم.
کار را از رادیو پیام شروع کردید
و در حوزههای موســیقی و هنری
هم دنبال کردید .چطور شــد که
ســر از برنامههای معارفی و دینی
درآوردید؟
من همیشــه این را در کالسها و مشــاورههای
رسانهای به بچههایی که سراغم میآیند میگویم،
ما چیزی داریم به نام حقالناس رسانهای؛ چیزی
اســت که خودم واقعاً به آن رسیدهام .خدا شاهد
است که اهل شــو کردن و نمایش دادن نیستم.
چیزهایی است که خداوند باید لطف کند و وقتی
این اتفاق افتاد ،نوعی حقالناس رسانهای گردن
توست که باید ادایش کنی .خدا لطفی کرد و این
اتفاق افتاد.
چه اتفاقی؟
من ســالها دســتیار برنامه نمازجمعه تهران
بودم .مینشستم و فایلها را گوش و نتبرداری

میکردم .گاهی تک و توک برنامههای مذهبی را
هم کار میکردم .تا اینکه رسیدم به سال .1395
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 خوشبین نبودم.
این را اینجا کات بدهید و کمی عقبتر برگردیم.
در سال 1390که کارهای ضبط رادیوی با سیدی
مد شده بود ،با رضا کاشفی برنامهای داشتیم که به
خانه علما میرفتیم و با آنها مصاحبه میگرفتیم.
در برنامه «یک پذیرایی ساده ».یکبار قسمت شد
و به منزل آقای مسعودی خمینی ،تولیت سابق
حضرت معصومه سالماهللعلیها رفتیم2 .ساعتی
با ایشــان مصاحبه کردم و میان صحبتهایش،
روایت عجیبی تعریف کرد.
چه روایتی؟
درباره عوض شــدن گنبد حرم حضرت معصومه
سالماهللعلیها در دهه  70از زبان آیتاهلل العظمی
بهجت .من در تمام طول این مصاحبه فقط داشتم
اشــک میریختم .قضیه اینطور بود که آیتاهلل
العظمی بهجت وارد صحن حضرت میشــود و
میگوید که این گنبد خراب است و مراقب باشید
که خراب نشود و بر سر زوار نریزد .آقای مسعودی
خمینی میگوید که حاال این گنبد  70 ،60متر
فاصله داشت و اص ً
ال چیزی مشخص نبود .اما هر
طور که بود جرثقیلی آوردند و رفتند و بررســی

معریفتعدایدازفیلموسریالهایماندگارمحرم

خونسرخدرقابهایماندگار

کردند .دیدند که پوستههای گنبد از داخل ترک
خورده و وضعیــت خطرناکــی دارد .حاال اینکه
چطور آیتاهلل العظمی بهجت متوجه شده بودند
و ...بماند .خالصه اینکه بودجهای فراهم کردند و
کمک گرفتند تا کار تعویض انجام شود .اما حین
کار20 ،میلیون تومان کم آوردیم .آقای خمینی
میگوید روزی در دفترم نشسته بودم و داشتم به
این مبلغ و ...فکر میکردم .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 دیدهام که خانمی آمده و میگوید
که بچههای 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
روایتها و اتفاقاتی را که میشنیدم ،با خودم گفتم
که اینها باید خمس و زکات رسانهای من باشند و
حقالناس رسانهای 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...
اص ً
ال ،در این ســالها هیچ اجباری نداشــتهام و
اختیار و انتخاب خودم بــوده .خالصه اینکه در
ســال 1395رادیو اربعین راه افتــاد .من هم که
اعتراض فنی کردم که مخاطبی نخواهیم داشت
و باید کلی تبلیغات کنیم .مجــری ما هم آقای

و نه جبلــی بوده و هســتند؛ اینجا رئیس
کاشفی بود .خدا را شاهد میگیرم و هنوز هم
بهمعنای مرســوم کلمــه ندارد،
وقتی تعریف میکنــم موهای بدنم
ما
هیئتی اســت که صاحبش
سیخ میشــود؛ اولینباری بود
چزییداریمبهنام
امام حسین(ع) است.
که در عمرم میدیدم سیل
حقالناسرسانهای؛چزیی
خاطــره نابی هم
عظیم مخاطب وقتی سمت استکهخودمواقعًابهآنرسیدهام.خدا
داریــد از رادیــو
رســانهای میآید یعنی
شاهداستکهاهلشوکردنومنایش
چه .اص ً
اربعیــن برایمان
ال دیگــر رادیو
دادننیستم.چزیهاییاستکهخداوندباید
تعریف کنید؟
برنامه
و
پیــام
جوان و
لطفکندووقیتایناتفاقافتاد،نویع
اجازه بدهید خاطرهای
نود و ...یعنی چه؟ مردم
حقالناسرسانهایگردنتوستکه
زنگ میزدنــد و التماس
را برای اولینبار تعریف
بایدادایشکین.خدالطیف
کردوایناتفاقافتاد
کنــم ،جایی نگفتــهام تا
میکردند که تــو را به خدا
حاال .رادیو اربعین بودیم ،ســال
اجازه بدهید فقــط 5دقیقه بیاییم
.1397من ک ً
ال در موقع کار و محیط
و آنجا را ببینیم فقط .حاال تصورشان
کار خیلی بداخالق و غرغرو هســتم و همه
شاید این بود که ما چه جای بزرگ و عظیمی
میدانند .تلفن اســتودیو زنگ خورد .هی زنگ
داریم ،خبر نداشــتند که  5نفر نیــرو بودیم و 2
میزد تا اینکه دستیارم جواب داد .فردا و پسفردا
دسته سیدی و ....ولی با این حال از رادیو اربعین
هم دوباره زنگ زد .نمیدانم شماره آنجا را از کجا
استقبالی دیدهام که تا حاال جایی تعریف نکردهام.
پیدا کرده بود .دیدم خانمی اســت پشــت خط،
گفتهام و میگویم که از سابق تا به امروز ،رئیس
گفتم چی کار دارید؟ چرا تلفنخانه زنگ نمیزنید؟
این رادیو نه ضرغامی ،نه سرافراز ،نه علیعسگری

محرم و فرهنگ عاشورایی نهتنها در گوشهگوشه زندگی مردم ،بلکه در هنر و فیلم و
سریالهای ایرانی نیز تجلی پیدا کرده است و حول داستان و مفاهیم و آموزههای این
واقعه بزرگ آثار متعددی خلق شده اســت؛ آثاری که اغلب آنها در جذب و جلب نظر
مخاطب موفق بودهاند .در میان فیلم و سریالهای با مضمون محرم و عاشورا شاهد تولید
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گفت من 3روز است که دنبال شما هستم .شوهرم
مسیحی اســت و صبحها که رادیو اربعین گوش
میکنم هی میگوید «عباس کیه دیگه» ،خالصه
میگفت ما را بفرستید کربال که این شوهرم با این
شخصیتها 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  3ساعت بعد یکی از مسئوالن آن موقع زنگ
زد و گفت فالنی ،برای 10تا از شــنوندگان شما
سهمیه کربال کنار گذاشــتهایم؛ سریع به بچهها
گفتم تحقیق کنید و اگر درست است  2تا 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 میزد و گریه
میکرد که تازه فهمیدهام که این عباس کیست و
چه معجزهگری است .بارها زنگ زدهاند که حلوا
نذری و خرما و قیمــه و ...آوردهایم ،بیایید دم در
جامجم بگیرید! سرمایهدارهایی آمدهاند که بقیه را
بفرستند کربال یا کسانی که بچه معلول داشتهاند.
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 .خیلیها برای این رادیو زحمت
کشیدهاند و خدا پدر و مادر رضا کوچکزاده ،مدیر
وقت رادیو اربعین را بیامرزد که 4ســال زحمت
کشید تا این رادیو پا بگیرد.
امســال کارتان از کی شــروع
میشود؟
از اول صفر .مجریمان هم که جواد تشکری است.
کربال نمیرویــد؟ توییتی کرده
بودید که حتی موقعیت ســفر شما
بدون اینکه خواسته باشید جور شده
ولی قصد رفتن ندارید...
این هم قصــهای دارد .مدتها بــود که خیلی
دوســت داشــتم بروم کربال .حتی یکی از این
آبمیوهفروشهــای معروف خیابان شــاپور هم
که هر ســال به کربال میرود و برای مردم کلی
معجون درســت میکند ،گفت که امسال دیگر
رادیو اربعیــن نرو و بیا برویــم کربال .من هم هر
کاری کردم جور نمیشد .تا اینکه اهل معنایی را
دیدم که وقتی مرا دید ،گفت چرا اینقدر چنگ
میزنی 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
خیمهگاه را حفظ کن .این اســت که واقعاً بارها
موقعیتاش پیش آمده ،اما نشــده که بروم .این
همان حقالناس رسانهای است .خدا میداند که
بچههای صداوسیما و مجریهای معروف اشک
میریزند 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. ...

چند کار فاخر و تکرار نشدنی بودهایم که پس از گذشت سالها همچنان در اذهان مردم و
مخاطبان باقی مانده است و بازپخش آنها از شبکههای سیما هنوز هم پربیننده است .در
ادامه تعدادی از این فیلم و سریالهای خاص را مرور میکنیم؛ تا یادآوری خاصی باشد بر
خاصترین و دیدهشدهترین آثار مرتبط با عاشورا در سینما و تلویزیون ایران.

سریالپردهنشنی

سریالسفرسزب

سریالشبدهم

سینماییروزواقعه

سریالمختارنامه

سریالمعصومیتازدسترفته

بهروز شعیبی
بهــروز شــعیبی کــه فیلمهای
درجهیکــی چــون «دهلیــز» و
«ســیانور» را کارگردانــی کرده
است و ســابقه بازیگری در آثاری
چون «گمگشــته»« ،مهرآباد»،
«تنهایی لیــا» و «گیلهوا» را هم
در کارنامــه دارد ،در نخســتین
اثــر تلویزیونــی خــود در مقام
کارگردان ،سریال «پرد هنشین»
را با تعــدادی از بازیگران مطرح
سینما و تلویزیون در سال۱۳۹۳
روی آنتن برد و توانست یکسریال
موفق محرمی را به نام خود ثبت
کند .در این سریال به کارکردها و
اثرگذاریهای روحانیون و حضور
آنها در محلههــا و در کنار مردم
توجه ویژهای شده است و به نوعی
ســبک زندگی ایرانی ـ اسالمی را
به تصویر میکشــد .داستان این
اثر دربــاره دختری بــه نام هدی
است که برای گرفتن ارث پدری با
مشکالت و گرفتاریهای مختلفی
روبــهرو اســت و هر چــه جلوتر
میرود ،اتفاقات بیشتری گریبان
او را میگیرد .ویشــکا آســایش،
حامــد کمیلــی ،ســارا بهرامی،
فرهاد آئیش ،آتیال پسیانی ،سارا
رسولزاده و محسن کیایی ازجمله
بازیگرانی بودند که در این سریال
نقشآفرینی کردند.

محمدحسین لطیفی
«سفر سبز» سریالی به کارگردانی
محمدحســین لطیفــی یکی از
سریالهای ماندگار تلویزیون است
که به مناسبت محرم در سال۱۳۸۱
ساخته شد« .سفرسبز» که توسط
مخاطبان به خوبی استقبال شد،
داســتانی معمایی و رازآلود دارد.
این اثر محبوب با موضو ع ماه محرم
درباره پســر جوانی به نــام دنیل
وسبرگ است که در آلمان زندگی
میکند و برادرش چنــد روز قبل
از مرگ ،به او میگویــد که دنیل
اصالتاً اهل ایران است و توسط پدر
و مادرشــان از یک خانواده ایرانی
به فرزندخواندگی پذیرفته شــده
اســت .بدینترتیب با برمال شدن
راز بزرگ زندگی دنیل ،او به ایران
میآید و در مســیریافتن حقایقی
زندگــیاش با اتفاقــات مختلفی
روبهرو میشود .سفر سبز توانست
در مرجع ارزشــگذاری ســینما و
تلویزیون یعنی منظــوم نمره  ۷از
 ۱۰را از سوی مردم بهدست بیاورد
که نشان میدهد عموم مردم سفر
ســبز را اثری باکیفیت و باارزش
ارزیابی میکنند .پارســا پیروزفر،
محمدرضا شریفینیا ،امین تارخ،
سارا خوئینیها ،الدن مستوفی و
گوهر خیراندیش از بازیگران این
سریال هستند.

حسن فتحی
سریال «شب دهم» به کارگردانی
حسن فتحی سریالی عاشقانه است
که در سال ۱۳۸۰ســاخته شد و
توانست یکی از سریالهای قدیمی
دربارهماه محرم و اساســاً یکی از
بهیادماندنیتریــن ســریالهای
تاریــخ تلویزیون را خلــق کند.
حیدر خو شمرام عاشق دختری
قجری به نام فخرالزمان میشود.
شــرط فخرالزمان برای ازدواج با
حیدر این است که او و دوستانش
10شــب تعزیهای 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 میکند و رفته
رفته به فردی مؤمن و با ســلوک
تبدیل میشــود .در شــب دهم،
مأموران نظمیــه متوجه اجرای
تعزیه میشوند و یکی از مأموران
چون قصد ازدواج با فخرالزمان را
دارد ،حیدر را روی صحنه اجرای
تعزیه به قتل میرســاند .حسین
یاری ،کتایــون ریاحــی ،پرویز
فالحیپور ،محمــود پا کنیت و
رؤیــا تیموریــان از بازیگران این
سریال بودند.

شهرام اسدی
فیلم ســینمایی «روز واقعه» به
کارگردانــی شــهرام اســدی و
تهیهکنندگی مرتضی شایســته
در ســال  ۱۳۷۳یکــی از آثــار
ماندگار و تکرارنشــدنی سینما با
مضمون محرم و عاشوراســت که
توانســت موردتوجــه مخاطبان
قرار بگیــرد .روز واقعه داســتان
جوانی مســیحی با بازی علیرضا
شــجاعنوری را روایــت میکرد
که بــه عشــق دختری بــه نام
راحلــه به اســام گرویــده بود.
عبداهلل در جریان عروســی خود
ندایی میشــنود که او را به یاری
فرامیخواند به همیــن دلیل به
بیابان رفته و راهی کوفه میشود
اما عصر عاشــورا به محل جنگ
میرسد درحالیکه حقیقت را بر
سر نیزهها میبیند .تا مدتها «روز
واقعه» مهمترین اثر نمایشــی در
جان بخشیدن به واقعه کربال بود
و پخش هرساله فیلم در روزهای
محــرم و اســتفاده از نماهای آن
در کلیپهــای مختلــف جــای
تعجب نداشــت؛ بهویژه بهواسطه
تصویرســازی و موسیقی ماندگار
اثر .همچنان کسانی که فیلمنامه
را خواندهانــد ،بهمراتــب متــن
بیضایی را فراتــر از فیلم ارزیابی
میکنند.

داوود میرباقری
ســریال «مختارنامــه» یکــی از
پرهزینهترین و برترین سریالهای
مذهبی و البته محرمی اســت که
در ســالهای  ۱۳۸۲تــا  ۱۳۸۹به
کارگردانی داوود میرباقری ساخته
شــد .محوریت اصلی این ســریال
پرمخاطب به داستان مختار ثقفی
بــا کنیــه ابواســحاق و چگونگی
قیام او کــه پس از حادثه عاشــورا
به خونخواهی حســین بــن علی
برمیخیزد ،میپردازد .داستان این
مجموعه تلویزیونی از زخمیشدن
امامحسن(ع) بهدســت کوفیان و
پناهندهشــدن امام به حاکم مدائن
کــه عموی مختار اســت ،شــروع
میشود .مختار که سیاست و جنگ
را کنار گذاشــته از طــرف عمو فرا
خوانده میشود تا از امامحسن(ع)
محافظت کند .بعد از شــهادت امام
توسط همسرش ،داستان این سریال
با یک پرش زمانی به دوران خالفت
یزید و واقعه عاشــورا میرسد و در
قسمتهای پایانی سریال ماجرای
قیام مختار علیه ســپاهیان یزید به
خونخواهی از امامحسین(ع) روایت
و به تصویر کشیده میشود .فریبرز
عربنیا ،فریبا کوثری ،رضا رویگری،
ماهچهــره خلیلی ،رضــا کیانیان،
مهدی فخیــمزاده و فرهاد اصالنی
بازیگران اصلی این سریال بودند.

داوود میرباقری
«معصومیــت از دســت رفتــه»
یکی دیگر از سریا لهای محرمی
بــه کارگردانــی داوود میرباقری
است که در سال  ۱۳۸۲از 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 میکشد.
شخصیت اصلی داســتان یعنی
شــوذب کــه از یــاران حضرت
علی(ع) اســت در آســتانه قیام
عاشــورا ،خزانه دار کوفه میشود
امــا در واقعــه کربــا در مقابل
امویان سکوت میکند که عاقبت
با کشته شدن پســرش و دیوانه
شــدن خودش و کشــته شدن
دخترش واقعیت نمایان میشود.
امیــن تــارخ شــخصیت اصلی
داستان معصومیت از دست رفته،
یعنی شــوذب را جلوی دوربین
ایفا می کنــد و فریبــا کوثری و
سارا خوئینیها 2بازیگر 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.

ایندستورالعمل
ماست

آیتاهلل جوادی آملی
اگر معلوم شد سر نهضت حضرت
ساالر شــهیدان چیســت ،آنگاه
معلوم میشود که چرا اصرار دارند
که ما برای حضــرت گریه کنیم.
این روایت از امامصادق (سالماهلل
علیه) بود ،وقتی صبحی در محضر
امام صادق (ســا ماهلل علیه) نام
مبــارک سیدالشــهدا(ع) بــرده
میشــد «لم یر متبسماً فی ذلک
الیوم» تا آخر آن روز دیگر حضرت
لبخند نداشــت .ناله و اشک برای
حسینبنعلی (علیهماالسالم) این
است که هر جا هستید محافل را
گرامی بدارید ،مقداری در این ایام
برای ابدمان ذخیــره تهیه کنیم.
در هر روستا و شهری حسینیهها
را پــر از جمعیت کنیــم و برای
حســینبنعلی (علیهماالسالم)
نالــه کنیم ،چــون هــر برکت و
شرفی نصیب کشــور اسالم شده
اســت ،به برکت کربال بــود و این
خوی شــهادت در انسان شهامت
میآفرینــد .لــذا امیرالمؤمنین
(علیهالســام) به حسینبنعلی
(علیهماالســام) میفرمایــد تو
مایه ریزش اشــک هــر مؤمنی و
آ نقدر ثوابــی که بــرای زیارت
حســینبنعلی (علیهماالسالم)
آمده اســت ،بــرای ســایر ائمه
نیامده ،با اینکــه اینها یک نورند.
ائمه علیهمالسالم 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 درآمدید و وارد صحن
حیات شدید ،رو به قبله بایستید
و 3بــار بگویید «الســا معلیک
یا ابا عبــداهلل ،الســا معلیک یا
ابا عبــداهلل ،الســا معلیک یا ابا
عبداهلل و رحمهاهلل و برکاته»؛ این
دستورالعمل ماست.

دفاعازعدالت
فلسفهعاشوراست

محمدرضا حکیمی
هنگامی که مینگریم در «خطبه
عاشورا» ،سخن از عدل میرود و از
اینکه عدالت از میان رفته ،میفهمیم
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 میبینیم «حبیب بن
مظاهر اســدی» و «ســلیمان بن
صرد خزاعــی» ،در نامــه خود به
امامحســین(ع) از آن امام بزرگ
میخواهند تا بیایــد و با ظلمهای
اقتصادی نیز مبارزه کند و برای غلبه
ســرمایهداران بر جامعه اسالمی و
سرنوشت جامعه ،چارهای بیندیشد،
خوب درک میکنیــم 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 میداننــد (و باید هم
چنین باشــد) و ذکر و وردشان «یا
لیتنا ک ّنا معکم» اســت ،یعنیای
عاشــوراییان! کاش ما هم با شما
بودیم و در راه یاری حســین (ع)
شهید میشــدیم ،کدام است؟...
و خوب پی میبریم کــه آن خون
که در جام خورشید ریخته و فجر
و شفق را  -ســرخ فام  -بر سراسر
آبادیهــا و زندگیهــا میتاباند،
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 زندگیها و ملتها
طنین میافکند و رسالت سترگ
عاشوراییان را ،هر چه با عظمتتر،
منعکس میسازد....
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بهنظــر شــما نغمههــای اصیل
عاشورایی باید چه ویژگیهایی داشته
باشند؟
این موضوع نیاز بــه شــناخت دارد .همانطور که
معتقدیم ذکــر مصیبتها ،مرثیهها و شــعرهای
عاشورایی باید مبتنی بر مقاتل باشــند و پشتوانه
تاریخی مستند داشته باشند ،نغمههای عاشورایی
هم تاریخچهای از انواع ارائه در گذشته دارند .ازجمله
اجتماعیترین آنها ،تعزیهها بودهاند و بعد مداحیها،
مصیبتخوانی ،گریززدن و . ...هر کدام از این نغمهها،
دارای فرهنگ مخصوص خود هســتند .درســت
همانطور که در آواز با پیشدرآمد شروع میکنیم ،به
درآمد ،اوج و فرود میرسیم ،روضهخوانی و مداحی
اصیل هم در گذشته چنین آدابی داشتهاند.
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 میدیدیم مداحی کنار منبر میایستد
و هر وقت واعظ تشــخیص میداد ،گریز به کربال و
مداحی را شروع میکرد .آداب تعریفشدهای وجود
داشت که رعایت میشد .روضهخوانی و مداحی از هم
جدا بود و واعظ هم شخص دیگری بود .امروز بهنظر
میرسد از بسیاری از این آداب فاصله گرفتهایم.
بزرگترین آســیبی که به آواها و
نغمههای عاشورایی در طول سالها
وارد شده بهنظر شما چیست؟
عدمشــناخت مداحان جــوان از نغمههای اصیل
عاشورایی و دچارشدن به روزمرگی ،آسیب بزرگی
اســت که در این حوزه اتفاق افتاده است .مداحان
جوان به جای اینکه آثار اصیــل را الگو قرار دهند،
ترانههایی را به شکل مداحی ارائه میکنند که فقط
شعرشان عوض شده است؛ چیزی که من نام مداحی
پاپ را روی آن گذاشتهام .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 ،میتواند 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 .کجسلیقگی
آنجاست که موسیقی سوگ و سرور را ،جابهجا بهکار
ببریم .این اتفاقها حاصل عدمشناخت است .ابتال به
روزمرگی هم آسیب دیگری است که به نغمههای
عاشورایی وارد میشود .وقتی ترانهای گل میکند،
با تغییر شعر آن را به نوحه تبدیل میکنند که کاری
کام ً
ال نادرست است.
لطف ًا کمی بیشــتر دربــاره این
آسیبها توضیح دهید...
مث ً
ال در موســیقی ،مفهومی به نام لحن وجود دارد.
پیش از اینکه ردیف دســتگاهی موســیقی ایجاد
شود ،در مستندات تاریخی ،به سیلحن باربد اشاره
میشــود .همه ما با لحن آشــنایی داریم و تجربه

باسیدعباسسجاید،بنیانگذارییکازمهمترینبرنامههاینغمههای
عاشوراییدربارهموسییقآئیینوآسیبهایاینحوزه

نبایدموسيیقسوگوسرور  
را   جایهم استفادهکرد
نیلوفرذوالفقاری

شهر سیاهپوش شده و پسزمینه همه هیاهوها ،صدای بوق ماشینها و موتورها ،یک نوای آشنا به گوش میرسد ،نوای یاحسین(ع)،
روضه شهیدان کربال و آوای اندوه و حماسه .موسیقی آئینی و نغمههای عاشورایی در این سالها مسیر پرفراز و فرودی را سپری
کرده است ،چه بسیار نغمهها که ماندگار شدهاند و چه بسیار آثاری که بهدست فراموشی سپرده شدند .سیدعباس سجادی که دل
در گرو فرهنگ و هنر دارد ،هم شعر میگوید ،هم آواز میخواند ،هم ساخت و اجرای برخی از مهمترین برنامههای تلویزیونی در
حوزه موسیقی را برعهده داشته است .کارنامه فعالیت او بهعنوان مدیر فرهنگی هم پربار است .با این همه ،کاری که او به آن افتخار
میکند ،پروژه «پرده عشاق» است؛ مجموعهای بینظیر از اصیلترین نوحهها و نغمههای عاشورایی تهران قدیم که به اثری ماندگار
در موسیقی آئینی تبدیل شده است .با سیدعباس سجادی درباره موسیقی آئینی و نغمههای ماندگار عاشورایی گفتوگو کردهایم.

کردهایم که اگر یک حرف درست ،با لحن نادرست
زده شود ،موجب ناراحتی میشود .چطور میشود
نســبت به مفهوم لحن در موســیقی عاشــورایی
بیتفاوت بود؟ مثــ ً
ا همه ما به والدین ،همســر و
فرزندانمان جمله «دوستت دارم» را میگوییم ،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 .سهگاه ،چهارگاه ،راست پنجگاه و...
هر کدام کارکرد خودشان را دارند و در جای مناسب
خود بهکار میروند .مث ً
ال در تعزیهها ،لحن حضرت
ابوالفضل العباس(ع) ،لحنی که انتخاب میشــود
همیشه در چهارگاه است؛ چرا که حضرت(ع) لحنی
حماســی و رجزخوان دارند .نداشتن این اطالعات
اســت که میتواند به موسیقی عاشــورایی آسیب
وارد کند.
در ارتباط شعر و ادبیات با نغمههای
عاشورایی چه اتفاقی افتاده است؟
یکی از آســیبهای مداحی عاشورایی ،شعر و کالم
ضعیف اســت .ما حتی در زندگــی روزمره وقتی
قصد داریم با یک مقــام باالتر صحبــت کنیم ،به
جای ادبیات صمیمانه از ادبیات رســمی استفاده

میکنیم .چطور میتوانیــم بهخودمان اجازه دهیم
با معشــوق آئینی خودمان ،امامحســین(ع) ،با هر
زبان و ادبیاتی صحبت کنیم؟ این آسیب هم حاصل
عدمشــناخت اســت .در گفتوگویی که با استاد
محمدعلی کریمخانی داشــتم ،جملهای گفت که
بهنظرم بســیار مهم و تأثیرگذار است ،او گفت« :از
جوانان مداح یک خواهش دارم و آن این اســت که
آبروی امامحسین(ع) را حفظ کنند ،او آقای ماست».
اگر به این فکر کنیم که حافظ این آبرو هستیم ،دست
به هر کاری نمیزنیم.
بهنظر شــما چرا این آسیبها به
نغمههای عاشــورایی وارد شده ،آیا
متولی و راهنمایی بــرای این حوزه
نداشتهایم؟
متأســفانه در دورهای ،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
بهخود آمدند و دیدند اتفاقاً این افزایش کمیت ،آنقدر
به کیفیت آسیب زده که بار منفی ایجاد کرده است.
من شخصاً با دخالت حاکمیت در فعالیتهای مذهبی
و عاشــورایی مخالفم .فکر میکنم در طول صدها

پرفروشترینومحبوبترینآلبومهایموسییقعاشوراییرامرورکردهایم

زندهترازاو
کیست؟

دکترحسینالهیقمشهای
شــما زندهتر از امام حســین
علیهالســام در عالم ســراغ
دارید؟ اول باید پاســخ بدهید
که مگــر زنده کیســت؟ زنده
کســی اســت که صاحب اثر
اســت در عالم؛ اثرگذار است.
چهکسی میتواند 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 زندهتر از او
کسی نیســت! البد زنده است
که اینقدر اثــر دارد و صاحب
اثر است دیگر؛ البد زنده است
که ایــن قدر همــه را دور هم
جمع کــرده و جمــع میکند
دیگر .ما باید اشک شوق بباریم.
ما که بهخاطر حســین گریه
نمیکنیم؛ ما کــه به احواالت
او گریه نمیکنیم که .حسین
در مرتبه و منتهــی درجهای
سعادت اســت که آنجا حتی
فرشــتگان هم دارند به حال
و جایــگاه او غبطه میخورند؛
رشک بهشــت دیرینه .اینطور
نیســت که حاال من بنشینم و
بگویم کهای وای ،مث ً
ال من دارم
غصه امام را میخورم! برعکس
است؛ این امام حسین(ع) است
که غصه همه ماهــا را خورده
است ...خواستم بگویم السالم
علیک یااباعبــداهلل ،یکدفعه
دیدم که این اوســت که دارد
به ما ســام میکنــد .ما کجا
میتوانیم به او ســام کنیم؟
ما که از عالم ســام نیستیم.
ما اص ً
ال رســیدیم بــه جایگاه
این سالم؟

هرسونواییاحسنیع  یمرسدبهگوش

ســال ،این مردم بودهاند که آئینهای مذهبی و
عاشورایی را حفظ کرده و به اینجا رساندهاند ،پس
بعد از این هم میتوانند آن را هدایت کنند .برخی
دخالتها اتفاقاً آســیبزننده است و بهتر است
وجود نداشته باشد.
میتوانید بــه بعضی الگوهای
موفق در تولید نغمههای عاشورایی
اشاره کنید؟
چند گروه در این حــوزه فعالیت کردهاند ،بعضی بر
نغمههای اصیل عاشــورایی افزودهاند و بعضی هم
به آن آســیب زدهاند .افرادی مانند سلیم مؤذنزاده
اردبیلی یا محمدعلی کریمخانی ،با بهرهگیری درست
از موسیقی ،بر نغمههای عاشورایی ما افزودند .کسانی
هم که هوشمندانه توانستند در دوره دفاعمقدس از
نغمههای عاشورایی استفاده و هیجان ایجاد کنند،
صادق آهنگران و کویتیپور هســتند .هیچکدام از
شعرهایی هم که انتخاب کردند ،سخیف نبود.
پرده عشاق پروژه مهمی در حوزه
نغمههای عاشورایی است .ایده این کار
از کجا آمد؟
نگرانیهایی درباره نغمههای غیراصیل وجود داشت
و ضرورت ایجاد گنجینه ارزشــمند پرده عشــاق

عكس :محمدعباسنژاد

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 حمز های و شــهادت
حمــزهای ،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
درحالیکــه میتوانســته در
خانــهاش 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 میکرد،
«نه» گفت ،ایــن« ،نه» طرد
و نفــی چیــزی بود کــه در
قبــال آن ،شــهادت انتخاب
شــده اســت و از آن لحظــه،
حسین شهید است.

پنجشنبه

موسیقی آئینی ریشــه در تاریخ ســرزمین ما دارد ،ردپای نواهای مذهبی
را میتوان در قدیمیترین نغمههای باقی مانده از ســالهای دور پیدا کرد.
ماندگاری این نغمهها نشــان میدهد هنرمندان اهل موسیقی چطور عشق
به اباعبداهلل(ع) را در قلبهایشان زنده نگه داشتهاند و کوشیدهاند رودی از
چشمه جوشان هنر و استعدادشان را ،به دریای عشق به امامحسین(ع) روانه

احساس میشــد .من بهعنوان یک مدیر فرهنگی
که آن زمان مدیر موسیقی سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران بودم ،در جغرافیایی به نام تهران کار
میکردم که پیشینهای جدی در مجالس عاشورایی،
حسینیهها و آئینهای مذهبی دارد .عالقه شخصی
و شناخت نسبی در این حوزه باعث شد ایده احیای
نغمههای عاشــورایی بازمانده از قدیم را با دوستان
مطرح کنم تا بهعنوان الگو معرفی شوند .با همکاری
سیدمحمد سادات اخوی ،جستوجو برای یافتن این
نغمهها آغاز شد.
چطور به منابع ارزشــمند این آثار
دسترسی پیدا کردید؟
روزی کــه قرار بود در فرهنگســرای ارســباران از
پرده عشــاق رونمایی کنیم ،خانوادههای 28مداح
درگذشــته تهرانی را دعوت کردیــم .بعضی از آنها
شگفتزده شــده بودند که این فایلهای قدیمی را
چطور و از کجا پیدا کردهایم؟ ما به برخی منابع افراد
صاحبذوق دسترسی پیدا کردیم که نوار کاست و
ریلهای ارزشمندی داشتند .برخی از آنها پوسیده
شــده بود و با تالش 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 8ســیدی ارائه و با
توضیحات مفصل طبقهبندیشده منتشر
شده است.
از فضای مراســم مذهبی و
مداحیهایی که در کودکی
میشنیدید ،چه خاطراتی
در ذهنتــان بهجا مانده
است؟
یکی از لذتهای معنوی من
در کودکی ،درماه محرم اتفاق
میافتــاد .آئینها 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 میکردیم ،یادم
هست در دوره راهنمایی ،دسته سینهزنی
در خیابان راه انداختیم و من با بلندگوی
دستی ،مداحی میکردم .روحانیتی در آن
جلسات بود که لذت و شعفی وصفنشدنی
در وجودم ایجاد میکرد.
حســرت کار نکــردهای درباره
موسیقی آئینی بر دلتان باقی مانده
است؟
بعد از پرده عشاق ،با همراهی همان تیم،
شــادیانههای مذهبی را هــم جمعآوری
کردیم .این اثر آماده انتشار بود اما با تغییرات
مدیریتی ،متأسفانه به فراموشی سپرده شد.
این آلبوم «موســم می» نام دارد و یکی از
جدیترین دغدغهها و انگیزههایم ،انتشار
این آلبوم بهزودی است.

کنند .جز مداحیها و نغمههای عاشــورایی متعدد ،در این سالها آلبومهای
موســیقی متنوعی هم روانه بازار هنر شده که در دســته آثار آئینی جای
میگیرند .استقبال از این آثار هر ساله با رسیدنماه محرم اوج میگیرد .برخی
از پرفروشترین و محبوبترین آلبومهای موســیقی عاشورایی را برایتان
فهرست و معرفی کردهایم.

هرندررکابروزواقعه

بهزبانسراج؛بهکالمعمانساماین

عاشورابهروایتعصار

ایساربانآهستهران...

گفتمکجا؟گفتابهخون

درنقششخصیتهایعاشورا

ساقی سرمست
آلبــوم «ســاقی سرمســت»،
سوگنامهای بر شــهیدان دشت
نینــوا اســت کــه در 12قطعه
منتشر شده اســت .آهنگسازی
این اثر بر عهده آریا عظیمینژاد
بوده و محمدعلــی کریمخانی،
خوانندگی آن را انجام داده است.
آریا عظیمینژاد که از شاگردان
بزرگان موسیقی ایرانی مثل جالل
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 میپردازد ،اما از
آلبومهای مداحــی فاصله دارد و
آهنگســاز ،بیشــتر در پی خلق
اثری هنری با موضوع شــهادت
امامحسین(ع) بوده است .ساقی
سرمست در ســال 1392منتشر
شــد و به ســرعت توانســت در
فهرست پرفروشترین آلبومهای
موسیقی ســال قرار بگیرد .این
حسین کیست؟ ،آرامگه یار ،خاک
بهشت ،چشمی پر از باران ،با من
نظاره کن ،نیزهها 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.

وداع
مجموعــه «وداع» ،مرثیــهای
اســت بر مظلومیت شــهیدان
کربال؛ به همین دلیل اســت که
آهنگساز و خواننده این مجموعه،
حسامالدینسراج ،آن را بهترین و
مهمترین اثر خود دانســته است.
دکلمههای اصغر فــردی ،آواز و
تصنیفهای حســامالدین 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 کالم عمان سامانی
از مرثیهســرایان معاصر ایران و
محوریت اشــعار در این آلبوم بر
شعرهای وی از کتاب «گنجینه
اســرار» قرار گرفته اســت .نکته
قابلتأمــل دیگر در وداع ،ســوز
نهفته در همه عناصر شکلدهنده
آن است؛ این سوز در لحن دکلمه،
آهنگ با همراهی سازهایی چون
نی و عود ،نــوای خواننده و حتی
متن اشعار ،بهطور کامل احساس
میشود .آلبوم وداع را حوزه هنری
سازمان تبلیغات اسالمی ،در قالب
2آلبوم 16قطعــهای ،تهیه و در
سال1384روانه بازار کرده است.
شــعر 13آهنــگ آن از گنجینه
اشــعار عاشــورایی تاج الشعرا،
عمان سامانی ،شاعر مرثیهسرای
سدههای 13و 14هجری است.

موالی عشق
مجموعه «موالی عشــق» را شاید
بتوان کاملتریــن 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 دکلمههای موجود در
آلبوم نیز با صدای خود مهدی شریفی
است .آلبوم ،شکلی روایی دارد و از بدو
ورود کاروان امامحسین(ع) به خاک
کربال را توصیف میکنــد .در ادامه،
صحنههای به میدانرفتن تنی چند
از اصحاب امامحسین(ع) را در شکلی
زیبا به تصویر میکشد .ورود کاروان
به کربال ،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 کربال ،با
شکلی که حتی طعنه به مقتلخوانی
میزند ،تصویرسازی شده است .نکته
تمایز این مجموعه ،صدای حماسی
عصار در دکلمهها و آهنگهاســت
که چون با اشــعار حماسی ترکیب
شــدهاند ،به خوبی رشادت شهدای
کربال را در ذهــن مخاطب به تصویر
میکشد .موالی عشــق هم از سوز
و گــداز واقعه کربــا میگوید ،هم
حماســه دلیرمردان معرکه عاشورا
را به زیبایی تصویر میکند.

خروش بحر
خروش بحــر با صــدای علیرضا
افتخــاری و آهنگســازی فردین
کریمخاوریمجموعهتصنیفهایی
در رثای امامحسین(ع) است که
موســیقی آن در دســتگاههای
شور ،چهارگاه ،افشاری ،دشتی و
بیداد اجرا شده و در سال1386به
همت مرکــز موســیقی حوزه
هنری منتشر شــده است .این
آلبوم عاشورایی دارای 5تصنیف،
يك آواز و 2قطعه بیکالم است
که شــعر هــر 5تصنیــف آن از
میان شــعرهای ادبیــات کهن
ایــران انتخاب شــده اســت؛
3شعر از محتشــم کاشانی ،يك
شعر از ســعدی و يك 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 میرود  /وآن دل که با خود
داشتم ،با دلســتانم میرود»...
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
قافلهساالر کاروان شهیدان کربال
بدل کرده است.

غریبانه
مجموعــه آلبومهــای «غریبانه» از
شناختهشدهترین و پرطرفدارترین
آثار موســیقایی مرتبط با مضامین
عاشورایی است که تجربهای متفاوت
را در کارنامه غالم کویتیپور ثبت کرد.
غریبانه با صدای نغمهخوان روزهای
جنگ ،غالم کویتیپور ،اثری است به
آهنگسازی مجید رضازاده .این آلبوم
که به سیاق موسیقی پاپ تنظیم شده
اســت8 ،قطعه دارد که بیشتر آنها با
لحنی حماسی در رثای امامحسین(ع)
و شــهیدان کربال اجرا شده است .از
قطعههای بسیار معروف این آلبوم،
آهنگهای «غریبانــه» (یاران چه
غریبانه ،رفتند از این خانه) و «گفتم
کجا؟ گفتا به خون» اســت .این دو
قطعه در میان همه آهنگهایی که
کویتیپور خوانده از جایگاه ممتازی
برخوردار اســت .آلبوم غریبانه در
سال1382و به همت مؤسسه نوای
رامشه منتشر شد .مجموعهای که در
نوبت اول انتشار بهدلیل حال و هوای
نزدیک به موسیقی پاپ و استفاده از
سازهای الکترونیک بهشدت میان
شنوندگان معروف شــد و در همان
قالــب نوار کاســت کــه پیشروی
مخاطبان قرار گرفت تبدیل به یکی
از محبوبترین مجموعههایی شــد
که بهعنوان یک محصول شنیداری
متفــاوت ویــژه عــزاداری حضرت
سیدالشهدا(ع) بهحساب میآید.

اپرای عاشورا
اپرای عاشورا شاید تنها اپرایی باشد
که با اشــاره مســتقیم به حماسه
عاشــورا بر صحنه رفته است .این
اپرا را بهروز غریبپور نویســندگی
و کارگردانــی کرده اســت .اجرای
استودیویی اپرای عاشورا ،در قالب
یک لوح فشــرده و بــا خوانندگی
محمدمعتمــدی ،مهــدی امامی،
محمدرضا صادقــی ،علی خدایی،
مصطفــی محمــودی ،فرشــاد
فوالدونــد ،عامرشــادمان ،مهدی
جاور ،بهــار موحــد ،کیوانفرزین
و حســین مؤمنثانی ضبــط و در
سال1387بهوسیله 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 10پرده ،نخستین تجربه
ساخت اپرا به سبک ایرانی است که
بهزاد عبدی آن را آهنگسازی کرده
اســت .این اپرا با مطلع ترکیببند
مشــهور «بــاز این چه شــورش
است» سروده محتشــم کاشانی
آغاز میشــود .اپرای عاشــورا در
10پرده ،نخستین تجربه اپراسازی
به سبک اپرای مکتب ایرانی است
که بــه همین دلیل ،توانســته نام
خودش را در فهرســت ترینهای
محرمی و عاشورایی برای همیشه
ثبت کند.

پنجشنبه
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گزارشییکازقدمییترینهیئتهایاصفهانوایران
کهسردخانهوکشتارگاههمدارد

سعیده مرادی
«امامزاده هارون والیت» یکی از بناهای تاریخی و
مذهبی اصفهان است و قدمت آن به دوره صفوی
بر میگردد .هرسال در ماههاي محرم و صفر
«هیئت حسینیه امامزاده هارونیه» که با بیش از 300سال قدمت یکی از
قدیمیترین و ریشهدارترین هیئتهای شهر اصفهان محسوب میشود ،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 بهخودشان را برای عزاداری
حفظ کردهاند و محرم هرسال هزاران نفر از گوشه و کنار اصفهان و شهرهای اطراف پا در این
محفل عزاداری حسینی میگذارند .برپایی خیمه بزرگ حسینیه هارونیه قبل از عاشورا و تاسوعای
حسینی که سنتیترین و قدیمیترین خیمهگاه اصفهان محسوب میشود ،هم یکی دیگر از سنتها
و ویژگیهای خاص این هیئت به شمار میرود که بسیاری را برای مشارکت در برپایی خیمه یا
تماشای عظمت آن به میدان عتیق در محوطه تاریخی سبزهمیدان اصفهان میکشاند؛
مکانی مقدس و کهن که مناره بلند باالی آن از دوردستها نیز پیداست .نکته جالبی
که درباره این هیئت تاریخی وجود دارد متولیان آنند؛ مردان موسپیدکردهای که
ادامهدهنده راه پدران و پدربزرگان و اجداد خودشان در این هیئت هستند و
تاریخ شفاهی این هیئت را سینه به سینه و نسل به نسل منتقل میکنند.
حکشدن تصاویر و نقاشیها و کتیبههای تاریخی که
اشاره به حادثه عاشورا دارد هم خود نشاندهنده قدمت
و اعتبار تاریخی این هیئت و حسینیه در جوار
ضریح امامزاده هارون
ابنموسی است.

به شمار میآید که با وجود مشکالت مختلفی که طی سالیان وجود
داشته ،هنوز پابرجاست و هر سال به غیر از 2سالی که اوج شیوع ویروس
کرونا بود ،زده میشود .در گذشته اهالی محل جمع میشدند تا با زور دست
و بازو ،خیمه را باال ببرند .هماکنون هم خیمه به همین شکل برپا میشود.
حدود 200نفر از اهالی دست بهدست هم داده و این خیمه را برپا میکنند.
مردم چون اغلب از ایــن خیمه حاجت میگیرند نذر کــرده و بهصورت

بابخیشازقدمییترینحسینیههاوتکیههایایرانآشناشویم

عزادایرباچاشینتاریخ

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 میشود .اصغر پرورش با بیان اینکه هزینههای
هیئت تنها به بانیان محدود نمیشود و نذرهای زیادی نیز به هیئت
اهدا میشــود ،ادامه میدهد« :نذرهای زیادی بــه این هیئت اهدا
میشود؛ حتی از راههای 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 ظرفیتهای
دیگر این هیئت بزرگ بهحساب میآید که باعث میشود 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 میکنیم و در شب عاشورا و تاسوعا
نیز این تعداد به 10هزار پرس غذا میرسد».

غرفهها؛مزیبانعزاداران

هیئت حســینیه امامزاده هارونیه یکی از قدیمیترین هیئتهای اصفهان است و
بهدلیل همجواری با حــرم مطهر امامزاده هارون ابنموســی 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 میگوید« :این بنا طبق شنیدهها 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 میبینیم درآمده .از قدمت این حسینیه
همینقدر بگویم که اگر در زمانهای قدیم  5هیئت در اصفهان وجود داشت که مردم در
آن عزاداری میکردند ،یکی از این هیئتها 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
میشود؛ یعنی 2روز مانده به محرم ،هیئت هارونیه کار خود را شروع میکند و این عزاداری تا
هفتم امام(ع) ادامه مییابد و هر شب از عزاداران حسینی پذیرایی میشود .البته فعالیت این هیئت
به ایام محرم محدود نیست و ما طی سال جلسات هفتگی نیز داریم .از ویژگیهای شاخص این فضا وجود
امامزاده هارون در آن است که پیکر مطهر امامزاده هارون در آن آرمیده است».

یکی از ویژگیهای خاص هیئت هارونیه ،خیمهای است که 3روز مانده
به عاشــورا و تاســوعا در آن برپا میشــود .این چادر و خیمه نزدیک به
100سال قدمت دارد .علیزاده ،مسئول هیئت درباره این خیمه توضیح
میدهد« :پایهای که برای برافراشــتن خیمه اســتفاده میشود تیرک
اســت و برخالف خیمههایی اســت که در هیئتهای دیگر به واسطه
داربســت برپا میشــوند .این چادر ،یکی از عظمتهای ویژه حسینیه

هرشب2500غذاتوزیعیمشود
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داوطلبانه برای برپایی آن میآیند .در
دوختن این چادر مردم بسیاری مشارکت
داشتهاند و وجود کتیبههای قدیمی دورتا دور
چادر ،اسامی دوختهشده ائمه ،آن را منحصر به فرد
و خاص کرده است .سبک چادر ،نحوه برافراشتنش،
شکل طراحی و دوختش کام ً
ال استثنایی است».

هرچند شــکل و شــمایل برگزاری مراســم عزاداریهای ماههاي محرم و صفر
در برهه و دورههــای گوناگون تاریخی متفاوت بوده و به مرور رســم و رســوم و
عادتهایی 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 میرسید ،بیرقهای سیاه بر ســر در حسینیهها و هیئتها

طبــق ســنتی دیرینــه ،تمام
هیئتهای بــزرگ و پاتوقهای
بسیار قدیمی که در اصفهان
هستند سنتشان این است
کــه در حســینیه هارونیه
عزاداری میکنند .دستههای
سینهزنی و هیئتهای عزاداری
در ایام تاســوعا و عاشــورای
حسینی از بازار سرپوشیده عبور
میکنند و وارد حســینیه هارونیه
میشوند و هر هیئت 5دقیقه عزاداری
کرده و بعد خارج میشــود .حاال هنوز سیاق
هیئت هارونیه بعد از گذشــت سالیان همین
اســت .اصغر پرورش ،یکی دیگر از متولیان این
هیئت در اینباره میگوید« :در ایام محرم ،افراد بســیاری
برای عزاداری به هیئت هارونیه میآیند؛ بهویژه در ایام تاسوعا
و عاشــورا که ما میزبان حدود 60تا  70هیئت 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 غرفهها یکی از
ویژگیهای خاص این حســینیه به شمار میرود.
به این دلیل که یک فضای ســنتی و قدیمی را در
هارونیه بهوجود آورده و هماکنون کمتر حسینیهای
را میتوان یافت که اطرافش چنین غرفههایی داشته
باشد .هر کدام از این غرفهها در ایام محرم و تاسوعا و
عاشورا توســط خانوادههای اعضای هیئت و اهالی این
محل تزئین میشوند و نذورات برای هیئتها نیز در همین
ی میشود».
غرفهها آمادهساز 

افراشــته و تکیههای عزاداری هم از شــمال تا جنوب و از شــرق تا غرب ایران
علم و برپــا میشــد؛ هیئتهــا ،حســینیهها و تکیههایی 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 هیئتها و حســینيههایتاریخی را
مرور میکنیم.

دومنیقربانگاهجهاناسالم

یادگار1060هجیرقمیر

یادگایرازتیموریان

حسینیهایکهثبتمیلشد

یادگایرآقامریهاید

مهدتعزیهدرایران

حسینیه اعظم زنجانیها
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 حســینیهای نیز در این
شهر احداث شد .یکی از منابعی
که وجود حسينیه زنجانیها را در
ایــن دوران تأیید میکند ،کتاب
«تاریخ دارالعرفان خمسه» تألیف
رستم الحکما است که در صفحه
37آن بــه نام این «حســینیه»
اشاره شده است .مسجد حسینیه
اعظم زنجان ،بهعنــوان دومین
قربانگاه جهان اســام بعد از منا
در ایران شــناخته شــده است.
مراسم دستههاي عزاداری شب
تاسوعای حسینی که همهساله
با حضور صدها هزار نفر عزاداران
حسینی برگزار میشود ،بهعنوان
دهمین میراث معنوی کشــور
در فهرســت میــراث فرهنگی،
صنایعدســتی 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 مهمترین مراکز
فرهنگی و مذهبی شــهر زنجان
محسوب میشود.

تکیه -هیئت نفرآباد شهرری
محله نفرآباد در ضلع جنوب شرقی
حرم حضرتعبدالعظیم ،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
بازمیگردد .سر در تکیه کاشيکاری
است .روی این کاشیکاریها لحظه
شــهادت حضــرت علیاکبر(ع)
نقش بسته است .براساس وقفنامه
موجود و تأییدیه آســتان حضرت
عبدالعظیــمحســنی(ع) ،تکیه
نفرآبــاد در ســال1060هجری
قمری يعنی حدود 100سال بعد
از نخســتین حصارکشی پیرامون
تهران ساخته شــده است .این بنا
در سال1342بازســازی شــد اما
فقط ستونهای چوبی جای خود
را به تیرآهنها دادهانــد تا همان
شــکل قدیمی تکیه حفظ شــود.
تکیه -هیئت نفرآباد عالوه بر ایام
سوگواری ماه محرم که شامل 3دهه
است و مراســم مذهبی دیگر ،در
شــبهای جمعه نیز برنامه دارد و
از عــزاداران به همــان روال قدیم
با آبگوشــت پذیرایی میشــود؛
سنتهایی که باعث شده هنوز هم
همان حال و هوای قدیمی و تاریخی
در اینجا وجود داشته باشد.

حسینیه و تکیه امیرچخماق
یزد
تکیــه امیرچخمــاق یکــی از
جاذبههــای تاریخی شــهر یزد
مربوط به قر ننهم هجری یعنی
زمان حکومت تیموریان در ایران
اســت که بهدســت جاللالدین
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 نخلبرداری
که یکــی از ویژگیهای منحصر
به فرد عزاداری در یزد به شــمار
میآیــد ،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 میشود .زرتشتیان
یــزد نیــز در ســاختن نخلها،
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 شدهاند .در
گذشتههای دور هنگام سوگواری
و نخلبرداری ،حاکــم در غرفه
شاهنشین و بانوان در دیگر غرفهها
تکیه میزدند و به تماشای مراسم
میپرداختند.

حسینیه رامشه اصفهان
حســینیه رامشــه یکــی از
جاذبههای 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
ســال1387در مجموعــه آثار
تاریخی ایران ثبت شــده است.
ایــن حســینیه در ایــام محرم
میزبان عزاداران بســیاری است
و مراســم تعزیهخوانی در دهه
اول محرم در آن هر روز با شکوه
فراوان برگزار میشــود و طبق
سنوات قبل ،رامشهایهای مقیم
تهران به عشق امامحسین(ع) به
وطن آبا و اجداد خــود میآیند
تا این مراسم باشــکوهتر برگزار
شود و از عزیزان ســفر کرده نیز
یادی کنند .مراســم عــزاداری
شامل ســینهزنی ،زنجیرزنی و
حمل نخل اســت که هر شب در
این حســینیه با حضور پر شور
دوســتداران سیدالشــهدا(ع)
برگزار میشــود .در روز عاشورا
مراســم به نحــو باشــکوهتری
اجرا میشــود .مــردم بهصورت
دســتهجمعی دور روســتا بــه
حرکت در میآیند و به حسینیه
آمــده و تجمع بزرگــی صورت
میگیرد.

حسینیه نواب بیرجند
حســینیه گــود مربــوط بــه
دوره تیموریــان اســت کــه
در شــهر بیرجنــد و در غرب
آبانبار«جنــاب شــیخ» واقع
شــده و بانی آن سیدمالکی به
نام «آقا میرهادی » بوده است.
کف حیاط حســینیه از سطح
کوچه پایینتر بوده و به همین
جهت راهروی ورودی آن فاصله
به فاصله پله میخورد و بهدلیل
گودبودن آن نسبت به کوچه به
این حســینیه «حسینیه گود»
نیــز میگویند .این حســینیه
در ســا ل1379بهعنوان یکی
از آثــار ملــی ایران بــه ثبت
رسیده اســت .عالوه بر فضای
حســینیه ،شــکل مراســم
آن نیز هنوز ســنتی است .پس
از پایــان روضهخوانی مراســم
حســینیه جمعی از میانساالن
و جوانــان در حیاط حســینیه
حلقه میزنند .در این مراســم
هــر فــردی بــا دســت چپ
خودش بازوی ســمت راســت
طرف مجــاور را گرفتــه و پای
سمت راست بهصورت مایل به
سمت راســت حرکت میکند
و پای ســمت چپ نیز به عقب
میرود و با مشــتهای بســته
خــود به ســینه ســمت چپ
خود میزنند.

حسینیه برغان
حســینیه برغان ،بنایی ســاخته
شده از خشــت و چوب است که
با قدمتی 560ســاله بــه دوران
صفویه تعلق دارد و بهعنوان 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 .شاهنشین فضای
ورودی مردانــه و زنانــه ،اتــاق
تعزیهخوا نها ،رختکــن ،انبار،
راهپلهها ،تخــت تعزیهخوانها و
کف بنــا نیــز از دیگــر فضاهای
موجود در حســینیه اعظم برغان
است .این حســینیه در دورههای
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 تعزیهخوانی در حســینيه
اعظم برغان هرساله پای ایرانیان
مقیم خارج از کشور را نیز به البرز
باز میکند تا شــاهد روایت تاریخ
شیعه باشــند .حســینیه اعظم
برغان ،سال1382بهعنوان میراث
فرهنگی-تاریخــی در فهرســت
میراث غیرمنقول ملــی به ثبت
رسیده است و به نوعی ،مهد تعزیه
در فالت مرکزی ایران به شــمار
میآید.

پشتشیطان
یملرزد

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
دروازهای از نور اســت که آنان
را از ظلمآباد یزیدیان به نورآباد
عشــق رهنمون میشود .اگر
نبود خون حســین ،خورشید
سرد میشــد و دیگر در آفاق
جاودانه شــب نشــانی از نور
باقــی نمیمانــد .حســین
چشــمه خورشــید اســت...
قافله عشــق در ســفر تاریخ
اســت و این تفســیری است
بر آنچــه فرمودهاند« :کل یوم
عاشــورا و کل ارض کربــا»
این ســخنی اســت که پشت
شــیطان را میلرزاند و یاران
حق را به فیــض دائم رحمت
او امیدوار میســازد ....حیات
قلب در گریه است و آن «قتیل
العبــرات» کشــته شــد تا ما
بگرییم و خورشید عشق را به
دیار مرده قلبهایمان دعوت
کنیــم و برفها 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
کربالیی که تشنه خون توست
و انتظار میکشــد تا تو زنجیر
خاک از پای اراد هات بگشایی
و از خــود و دلبســتگیهایت
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. ...

یبپنایه
ع
حسنی

عالمه حسنزاده آملی
جنــاب سیدالشــهدا(ع) بــه
بــرادرش فرمــود کــه :اگر
من بــه النــه حیوانــات پناه
ببــرم ،بنیامیه بر من دســت
پیــدا میکننــد .میداند که
او را میکشــند و جنــاب
امیرالمؤمنیــن علیهالســام
میدانســت او را شــهید
میکنند ،من عالم میدانم که
مرا میکشند ،حاال که میداند
خب چرا توی خانه؟ چرا توی
دهلیز؟ چرا تــوی یک بیابانی
بیاطالع؟ خــوب ،حاال که مرا
میکشــند ،طوری کشــته و
شهید شــوم که خون من هدر
نــرود ،مظلومیت مــن برمال
بشــود ،آنها کــه باالخره علی
علیهالســام را میکشتند ،لذا
میرود به مســجد .اگر مسجد
هم نمیرفــت آن شــب او را
میکشتند ،به یک وجه دیگر.
چه بهتر که حقانیتشان 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 السالم تن
به تهلکه داده؟ چرا؟ قرآن که
میفرمایــد :ال تلقــوا بایدیکم
الی التهلکه ،ایشــان باالتر از
این حرفهاســت .امام اختیار
میکند آن طریق شهادت را که
حقانیتش پیاده بشود و برمال
بشــود .فرمایش آقای قزوینی
با ســخن جناب آقای شعرانی
هر دو یکی اســت که فرمود:
ائمه تقیــه نمیکردند؛ چون
عالم بودند بــه وقت و کیفیت
وفات خــود ،بله امر بــه تقیه
مینمودند. ...

16
استوارتر    از
کوه

شهید قاسم سلیمانی
اما محســین(ع) در ریتــم
حرکتش ،از عرفات ،از صحرای
عرفه تــا گودی قتلــگاه هیچ
تغییر و تحولــی در وجودش
اتفاق نیفتاد .ما (برخی) وقتها
برای جلــوهدادن آن درد و آن
حادثــه و آن دردناکبودن در
ذهن شــنونده طــوری جلوه
میدهیــم که امــام را در یک
صحنه گیرافتــادهای که هیچ
چارهای ندارد جــا میاندازيم.
من در ایــن صحنههای عمر
خودم ،خاطــرات عمر خودم
بعضی از صحنهها را از اســرا و
رزمندگان خودمــان دیدم ،از
همین حوادث اخیر در مسئله
مدافعیــن حــرم از حمالت
آدمهایــی که از نســل همان
آد مها هستند ،داعش خوارج
زمان مــا شــبیهتر از خوارج
زمــان امیرالمؤمنیــن(ع)،
بــاورم نمیشــود در صحنه
کربــا العیاذباهلل کوچکترین
ضعفی اتفاق افتاده باشــد .ما
وقتی میبینیم 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 ضداسالم! ...داعش این
شمشــیرهای براق برنده ،این
شمشیرهای خاص سر بریدن
را ،این جوانهایی که از شیعه
گرفتنــد1600 ،نفــر 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 میکردند.
آن حادثــه خیلــی عظمــت
داشــت که بعد از 1400سال
چنیــن تأثیــری بــر جامعه
ما گذاشت...

قیامعلیه
بدعت

سیدجعفر شهیدی
درباره فلسفه قیام عاشورا ،امام
حسين(ع) خود در این زمینه
فرمودند که «مــن نیامدم که
بخواهم بر شــما حکومت کنم
و قدرتی بهدســت 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...
مظلومبودن با انظالم فرق دارد.
مظلو مبودن یعنی کسی تمام
قدرت خود را برای پیشــرفت
صرف کند ،منتهی طرف مقابل
از نظر نیــروی نظامی قویتر
اســت اما انظالم این است که
کسی دست روی دست بگذارد
تا بیایند و او را بکشــند ،اینها
بــرای گریهکــردن و مجلس
گرمکــردن خوب اســت ولی
هدف اصلی سیدالشــهدا(ع)
ایــن نبــوده اســت ...قیــام
اما محسین(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 مــیرود بایــد مقابلش
بایستیم و در هر موقعیتی باید
در مقابل هر خطری که متوجه
دین و سنت رســو لاهلل(ص)
است ،بایستیم و جلوی بدعت
را بگیریم.

پنجشنبه

 13مرداد 1401
شماره 173

خیمهگاهحسیین

خیمهکویبنوشآبادکاشانرابایدییکازقدمییترین
آینیهایعزادایرکشوردانست

هدف از برگزاری هر مراســم مذهبی ،نشــان دادن مظلومیت و
ظلمی اســت که در حق اهلالبیت شده اســت .هر شهر ،محل و
هیئتی سعی دارد به روشی که از قدیم با آن سوگواری میکرده،
همان را بار دیگر و پرشــورتر از ســالهای گذشــته تکرار کند
و همه آنهــا بهدنبال نشــان دادن گوشــهای از اتفاقهای واقعه
کربال به نســل جوان و پرورش عشــق حســین در وجــود آنها
هســتند10 .روز اول محرم که به ظهر عاشــورا ختم میشــود،
در بین مــردم از اهمیت باالیی برخوردار اســت و هر کدام از این
مراســمها در یک روز خاص از ایــن 10روز برگزار میشــوند و
البته مراســمهایی هم وجود دارد که در تمام این دهه سلسلهوار
برقرار هســتند؛ مراسمی که در نوشآباد کاشــان هر ساله تکرار
میشــود ،چندین قرن قدمت دارد و پدران و نیاکان این منطقه
هم آن را انجام میدادند و هر ســاله ارادتشان را به سید و ساالر
شــهیدان نشــان میدادند .این مراســم معموالً در روز هشتم
محرم در محوطهای به وســعت 30هزار مترمربع انجام میشود
و همهســاله افراد زیادی از داخل و خارج از کشــور برای شرکت
و تماشــای آن به این شهر ســفر میکنند .این مراسم سعی دارد
تا واقعــه کربال را بازآفرینــی کند و جنایت یزیدیــان را بار دیگر
به همه نشــان بدهد .خیمهکوبــی ویژگیهای زیــادی دارد که
بزرگترین حسن آن این است که افراد حاضر ،تماشاچی نیستند
و این امــکان وجود دارد تا خودشــان هم در اجرای آن ســهمی
داشته باشند.

اینجاخیمهایبرپاست

مراسمخیمهکویب

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 مردمشــناختی خودش هم از این تنوع گسترده برخوردار اســت .به همین دلیل اســت که در حوزه عزاداریهای
محرمی نیز شاهد این گســترش و تنوع فراوان هســتیم؛ عشــقی که به «اباعبداهلل(ع)» وجود دارد و با ورود به فرهنگهای
مختلف ،شــکلهای گوناگونی بهخودش میگیرد و همینها باعث میشــود تا باشــکوهتر و عمومیتر بهنظر برسد .یکی از
این مراســمهای بیشــمار که ریشــه در فرهنگ مردم پیدا کرده ،خیمهکوبی اهالی نوشآباد در اســتان اصفهان و نزدیکی
کاشــان اســت که آن را میتوان جزو قدیمیترین عزاداریهای حســینی در ایران دانســت .دربارهاش بیشــتر بدانیم.

بازسایزروزواقعه
در مراســم خیمهکوبی سرور و ساالر شــهیدان که همهساله در
نوشآباد کاشــان برگزار میشــود ،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 میشوند و
مراســم با توضیحات مدیر برنامهریزی آغاز میشــود .برای هر
گروه به تعداد محدودی لباس هم تهیه شــده کــه عالقهمندان
میتوانند آنها را بپوشند و به بازســازی واقعیتر 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
میشوند و با وســایل و تجهیزات جنگی ســعی بر نمایش جنگ
در آن واقعه را دارند.

آشناییباقدمییترینرسوم  خاصعزادایردرایران

عشقحسنیعماراتنهایمنگذارد

حال و هوای محرم با همه روزهای سال فرق میکند .چراغهایی به عشق سرور و ساالر شهیدان
روشن و خیمههایی برافراشته میشوند .مردم خودجوش و بدون چشمداشتی برای نشان دادن
ارادتشان پای کار میآیند؛ محرم قوم و قبیله و ملیت نمیشناسد و همه آدمها را با هر سلیقه و
شکلی کنار هم میآورد .درماه محرم تمام سعی همه مردم پرشورتر برگزار شدن عزاداریهاست

این مراسم اینگونه شــروع میشود که گروه
سبزپوش یا همان کاروان اولیا شروع به حرکت
میکنند و با مدیحهســرایی و خواندن مرثیه
و همچنین با برافراشــته کــردن و چرخاندن
پرچمهای حسینی افراد را با خود همراه میکنند.
پس از گذشــت زمانی کوتاه شخصی که حامل
پیامی از مردم کوفه است ،به سمت این کاروان
میآید و پیام را میخواند و از آنها دعوت میکند
تا به سمت کوفه حرکت کنند .کاروان تغییر مسیر
میدهد و آنها به ســمت مکانی وسیع حرکت
میکنند که در میانه راه کاروان اشــقیا سد راه
آنها میشــوند و رجزخوانیهای متعددی در
مقابل هم صورت میگیرد2 .کاروان پس از طی
مسیر به مکان موردنظر میرسند و با برپا کردن
خیمههای خود ،شرایط روز واقعه را بازآفرینی
میکنند .افراد هر کاروان بعد از استقرار شروع به
رجزخوانی کرده و تن به تن وارد جنگ میشوند.
در این مراســم برخی از افراد کاروانها با اسب
و سالح حضور دارند و سعی میکنند تا نمایش
روز واقعه را به واقعیت نزدیک کنند .همچنین
برای مراسم خیمهکوبی ،ترتیب و محل استقرار
خیمهها هم با دقت فراوان برپا میشود .خیمههای
کاروان اولیا بهصورت نیمدایرهای و روی بلندی
برپا میشوند وکاروان اشقیا خیمههای خود را در
نزدیکی چند درخت نخل و رودخانه برپا میکنند
تا بتوانند حداکثر شبیهسازی را انجام دهند.

و کمتر کسی پیدا میشود تا برای این هدف تالشی نکند .در هر گوشه و کنار این کشور مراسم و
آیینهای ویژه محرم برپا میشود و هر دیار و سرزمینی به سبک خود این روزها و شبها را عزاداری
میکند .در ادامه سری زدهایم به برخی از شهرها و مناطق مختلف کشور تا با قدیمیترین آیینها
و مراسم عزاداری که درماه محرم برگزار میشود بیشتر آشنا شویم.

بیلزیندرخوسف

شاطیردرجزن

چمروچایینه

چغچغهزین

علم     شویی

گلمایل

حسین برکت سفره ماست
یکی از مراســمهای باشکوهی که
درماه محــرم و در ظهر عاشــورا
برگزار میشــود ،آیین بیلزنی در
شهرستان خوســف و در نزدیکی
بیرجند اســت .در این مراسم که
همهســاله در این منطقه برگزار
میشــود ،کشــاورزان و کسبه و
مردم عــادی بــرای برپایی این
مراسم عزاداری گردهم میآیند و
حلقههای عزا را شکل میدهند .در
ابتدای مراسم آنها با مدیحهسرایی
شــور حســینی گرفته و مشغول
عــزاداری میشــوند و رفته رفته
با پرشــورتر شــدن آن ،دور هم
میچرخند و بیلهــای خود را در
هوا به یکدیگر میزنند و یک صدا
ذکر اهلالبیت و امامحســین(ع)
و «حیدرعلی» میگویند .قدمت
این مراســم را بیش از 200سال
عنوان کردهانــد و در بعضی کتب
تاریخی تا 500ســال هم برای آن
آوردهاند که در مراســم بیلزنی
مردم اعتقاد دارند با این کار برکت
در سفرههایشان وجود دارد و اگر
این مراسم را برپا نکنند ،سال بعد
ســال بابرکتی برای آنان نخواهد
شد .این مراسم یکی از میراثهای
معنوی مردم خوسف است.

میراث فرهنگی
از دیگر مراسمهای 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 کردهاند و
سابقه تاریخی و اهمیت آن در بین
اهالی منطقه باعث شده تا در فهرست
آثار ملی کشــور بهعنــوان 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 موکبها
میدویدند و راه را بــاز میکردند و
کمکم این رسم با نام شاطری معروف
شــد .اما امروزه افرادی با پوشــش
خــاص درحالیکه چوب دســتی
در دســت میگیرند ،جلوی مراسم
تعزیه راه میرونــد و بهعبارتی راه
را باز میکنند .در مراســم شاطری
صبح روز دهــم محرم ،عــدهای از
مردان لباسهای مخصوص این آیین
که دارای پارچههای رنگی فراوانی
است را میپوشند .روستاییان اعتقاد
دارند که در روز عاشــورا ،فرشتگان
اجازه شرکت در جنگ را نداشتند تا
جلوی شهادت حضرت و یارانشان
را بگیرند.

رسم و رسوم بزرگان
در شهرستان ایالمماه محرم بسیار
پرشور و هیجان است .زنان و مردان
هرکدامشــان به نوعی مراسم ماه
محرم را برگزار میکنند و به راه و
روش خاص خودشان برای غربت
و ظلمی کــه به امامحســین(ع)
شــده عزاداری میکنند .در ایالم
به عزاداری مــردان «چمر» و به
آیین عــزاداری زنــان «چایینه»
میگویند .در روزهای مختلفماه
محرم مردان و بزرگان دین و قبایل
در یک مکان بزرگ و مناسب گرد
هم میآیند و شــروع به عزاداری
و نوحهخوانــی و مدیحهســرایی
میکنند و حضور زنان در مراسم
مردانه ممنوع اســت .هرچند که
زنان هم در ا ین مراسم حضور پیدا
میکنند ،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 میآیند و
مراسم چایینه را برگزار میکنند.
در چایینــه زنانــه ،نوحهخوانی و
سینهزنی با شور و هیجان برگزار
میشــود و در روزهای مختلفی از
دهه اول محرم ادامه دارد.

صدایی از جنس
ع
ن
غربت حسی 
این مراســم هــم جــزو یکی از
آیینهــای باســابقه و قدیمی
در کشور اســت که در فهرست
آثــار معنوی کشــور بــه ثبت
رسیده است .آیین چغچغهزنی
کــه چندین قرن قدمــت دارد،
همهســاله در روزهــای نهم و
یازدهــم محــرم در روســتای
انجــدان اراک با شــکوه و جلوه
خاصی برگزار میشــود .در این
مراسم هر فرد برای خود 2قطعه
چوب با نوعی تــراش مخصوص
دارد که به راحتی در دست گرفته
میشــود و همان صدای سنگ
زدن را میدهد و بــا به هم زدن
آنها یاد و عزای سیدالشــهدا را
بجا میآورند .در این آیین همراه
با نوای تکخــوان ،چغچغهها را
یکبار خم و جلوی زانو میزنند
و یکبار بلند شــده و باالی سر
به هــم میزنند .گاهــی هم با
نوای تک خوان ابزارهای چوبی
چغچغهها را 2بار در پایین و 2بار
در باالی ســر به هــم میزنند و
تــا هنــگام اذان ظهــر در تمام
محلههای روســتا این عزاداران
حضور دارند.

تطهیر با آب دریا
آییــن علمشــویی هر ســال در
غروب دومیــن روز ازماه محرم،
با حضور جمع بسیاری از عزاداران
حســینی و در ســاحل ســور و
شــهر بندرعباس برگزار میشود
و  ۱۲علم به نیت و نماد ۱۲امام در
آب دریا که نماد پاکی و روشــنی
است ،تطهیر میشوند .علمکشان
تا سینه به درون آب دریا میروند
و بــا درود و صلــوات و خواندن
دعاهای مخصوص ،علمهایی که
از جنس چوب صندل اســت را با
آب دریا غســل میدهند .پس از
شستوشــو۱۲ ،علم به حسینیه
منبــر گــپ آورده میشــود و
عزاداران بعد از نماز مغرب و عشا
در مراســمی با نام آمادهســازی
علمها آنها را بــا پارچههای رنگی
نذری اهدا شــده مردمی تزئین
کرده و روی آنها پنجه که از قبل با
گالب شستوشو داده شده ،نصب
میکنند .از روز سوم تا نهم محرم
خانوادههایی که بــه هر نیتی نذر
کردهاند ،علمها را بــه خانه خود
دعوت کرده و در مراسمی با حضور
بزرگان و اقوام و همســایگان به
سوگواری و عزاداری و سفره نذری
میپردازند.

عزایی از جنس آب و خاک
آیین گلمالــی در روز عاشــورا
در اســتانهای غربی ایران نظیر
لرستان ،کرمانشــاه و ایالم انجام
میشــود .این آیین خاص دارای
چند مرحله است که از روز هفتم
محرم موسوم به روز تراش عباس
شــروع میشــود و تا بعد از شام
غریبان ادامــه دارد .در روز تراش
عباس ،مردها به حمــام میروند
و پس از اصــاح ســر و صورت،
لباسهای تمیز پوشیده و به سراغ
جمعآوری هیزم میروند و اهالی
محل بســته به نذری که دارند ،به
آنها هیزم میدهند .این هیزم برای
برپایی آتش اســتفاده میشود تا
عزادارانــی کــه در گل میافتند
خشک شوند .در روز تاسوعا نوبت
به تهیه گل میرســد .بــرای این
منظور ،مــردم حوضچههایی به
شــکل مربع و دایره با آجر چینی
در جلوی خیمهها و تکیههای شهر
برپا کرده و خاک نرم و مخصوصی
را در آن میریزند که در روز عاشورا
بــا گالب مخلوط میشــود .دور
این حوضچههــا را با گالب تزئین
کرده و مردم عزادار با تاریکی هوا،
اطراف آن شمع روشن میکنند تا
حاجاتشان برآورده شود.

همه آنچه میخواهیم

به بهانه هفتمین و آخرین جامجهانی
32تیمی تاریخ؛ طارمی و همتیمیهایش
ایران را به مرحله حذفی میرسانند؟
18

دوباره...زندگی!

حاال دیگر قرار نیست فقط اخبار
نقل و انتقاالت را دنبال کنیم؛
میتوان فوتبال هم تماشا کرد

19

یعنی اینقدر سخت است؟
وقتی به کمترین خواسته اسکوچیچ در
مورد حضور کریم باقری در تیم ملی
بیاعتنایی میشود

تیتر یک
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روز مانده تا
جام جهانی

روز مانده تا
ليگبرتر

برنامه بازی

فصل کیست؟
در فصل نقل و انتقاالت معادالت طوري رقم خورده که ليگ بيستودوم
نميتواند چند قرباني بزرگ نداشته باشد

روزنامهنگار

قربانی 22

18

قربانی بزرگ

بهروز رسایلی
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جمعه  21مرداد 1401

19:00
مس رفسنجان

ملوان

سپاهان

هوادار

19:00

نساجی

پیکان

استقالل
19:30
آلومینیوم
20:00

نفت.م .س
20:30
مس کرمان
شنبه22مرداد1401

ذوب آهن
19:30
پرسپولیس

20:30
صنعت نفت

تراکتور

20:30

فوالد

گل گهر
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19:30
استقالل

ملوان

جمعه28مرداد1401

فوالد

پرسپولیس
20:30

احتماال شــما هم موافقید مســابقاتی که از
جمعه 21مرداد آغاز خواهد شــد ،گرانترین
فصل تاریخ فوتبال باشــگاهی در ایران است؛
فصلی که تیمهــا در آن به شــکل دیوانهوار
ریختوپاش کردنــد و قیمت بازیکنان ایرانی
تا جایی بــاال رفت که بعضی باشــگاهها برای
صرفهجویی ســراغ جذب خارجیها رفتند!
لیگی که مربی 40میلیاردی و فوتبالیســت
معمولی  20میلیاردی دارد ،حتما بوی خون
هم میدهد .معادالت در لیگ بیســتودوم
طوری رقم خورده کــه نمیتواند چند قربانی
بزرگ نداشــته باشــد .باالخره 10تا قهرمان
که نمیتوانیم داشــته باشــیم؛ یک تیم جام
میگیرد و بقیه در رده بازندههای نامدار قرار
میگیرند .حدس میزنید بزرگترین قربانی
لیگ بیستودوم چهکسی باشد؟
یحیی گلمحمدی
رصد افکار عمومی به وضوح نشــان میدهد
مقبولیــت او بــه کمتریــن ســطح از زمان
بازگشتش به پرسپولیس رسیده است .یحیی
فصل گذشته بعد از 5دوره جام قهرمانی را از
اردوگاه ســرخها پراند و نصیب رقیب سنتی
یعنی اســتقالل کرد .او متهم است به اینکه
به اندازه مربــی خارجی پــول میگیرد ،اما
آنقدر کارایی ندارد ،بــه جوانها بها نمیدهد
و تازگیها زیــاد هم بهانه میگیــرد .منهای
داستان کشدار جذب مهاجم ،امسال برایش
تیم خوبی بســتهاند و انتظارات باالیی هم از
او دارند .بهنظر میرســد یحیی گلمحمدی
فرصت چندانی برای لغزش ندارد.
مصطفی آجورلو
او هم جزو گزینههای احتمالی «قربانی فصل»
است .فصل گذشته با فرهاد مجیدی قرارداد
3ساله بســت ،اما پس از موفقیت این مربی
موفق به حفظ او نشــد و فرهاد بهطور رایگان
ســر از لیگ امارات درآورد .این یک شکست
بزرگ مدیریتی در کارنامه آجورلو اســت ،اما
اگر اســتقالل قهرمانیاش را تکرار کند ،قابل
اغماض خواهد بود .بدترین وضعیت این است
که گزینه انتخابی آجورلو یعنی ســاپینتو در
استقالل نتیجه نگیرد .در این صورت قهرمانی
پارســال صفر تا صد به نام مجیدی نوشــته
خواهد شد و ناکامی امســال را تماما به آقای
مدیرعامل ربط خواهند داد.
محمدرضا ساکت
پشت سر خودش و تیمش حرف بسیار است.
افشای دستمزد دریافتی او بسیار پرسروصدا
شــد ،اما نه به انــدازه مخارجی که باشــگاه
ســپاهان در فصل نقلوانتقاالت انجام داده
اســت .برخی میگویند تیمی که او امســال
بســته گرانترین تیم تاریخ فوتبال باشگاهی
ایران است .طبیعتا ما در موضع تأیید یا رد این
گزاره نیستیم ،اما بدیهی است که سپاهان بعد
از این همه هزینه فقط قهرمانی میخواهد ،در
غیراین صورت محرم نویدکیا هم آنها را دوم یا
سوم میکرد .در نتیجه ساکت در پایان فصل
یا فرشته نجات سپاهان لقب خواهد گرفت یا
یک قربانی بزرگ.
محمدرضا زنوزی
همه ترفندها را آزمود و نتیجــه نگرفت .نزد
هواداران تیمش از عرش به فرش رسید و حتی
تجمع اعتراضی علیــهاش ترتیب دادند .حاال
زلفش را به زلف یک مربــی بدقلق ،اما کاربلد
ترکمن گره زده است .اگر بتوانند قربان بردیف
را در تراکتور آرام و خوشحال نگهدارند شاید
باالخره زنوزی به چیزی که میخواهد برسد،
اما روی دیگر سکه حرام شدن یک فوج هزینه
دیگر است .نه؛ دیگر کسی طاقتش را ندارد.
جواد نکونام
تیم پرهزینهای بسته ،اما لزوما کسی از فوالد
انتظار قهرمانی در لیــگ برتر را ندارد .محک
اصلیتر او در آسیاست؛ جایی که بهعنوان تنها
نماینده ایران در فصــل جاری لیگ قهرمانان
به مرحله یکهشتم نهایی رسیده و باید دید
تا کجا میتواند جلو برود .یادتان باشد همین
نتایج «نســبتا قابلقبول» نکو در فوالد او را
تبدیل بــه گزینه هدایت تیــم ملی هم کرد،
بنابراین انتظارها از این مربی پایین نیست.
امیر قلعهنویی
10سال است دستش به هیچ جامی نخورده
و همیشــه خدا هم برای ناکامی بهانه داشته
اســت .پارسال پشت داستان کســر  7امتیاز
ســنگر گرفت .انصافا گلگهر امسال به اندازه
بقیــه هزینه نکرد ،امــا به هر حــال او «امیر
قلعهنویی» اســت و نتایج تیمش با سوابق و
کارنامهاش قضاوت میشــود .آیا شاهد اعاده
حیثیــت حرفهای امیــر خواهیم بــود یا در
همچنان بر همان پاشنه 10سال اخیر خواهد
چرخید؟

لیگ
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برانکو -ایران؛ نزدیکتر از همیشه

در طــول ماههــای اخیــر از برانکو
ایوانکوویــچ بهعنــوان یکــی از
گزینههای هدایت پرسپولیس یا
تیم ملی یاد میشد ،اما مربی کروات
همواره تأکید داشت که تحت قرارداد
فدراســیون فوتبال عمان است و به آن
وفادار میماند .با این حال برانکو در تازهترین مصاحبهاش رسما
برخوردار بودن از بند فسخ قراردادش با فدراسیون فوتبال عمان
را تأیید کرد .او گفت در قراردادش بندی هست که اگر بخواهد،
میتواند با پرداخت جریمه جدا شود .به این ترتیب ،از حاال به بعد
او یک آلترناتیو مهم برای نیمکتهای بزرگ فوتبال ایران است.
اصرار ویژه برانکو به پرداخت مالیاتش از سوی پرسپولیس و رفع
مشکل ممنوعالخروجی هم به وضوح نشان میدهد این مربی
نیمنگاهی به بازار ایران دارد .قطعا کارنامه و پایگاه اجتماعی برانکو
در ایران طوری هست که خیلیها باید نگران صندلیشان باشند!
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صد رحمت به محسن مسلمان

انصافاً محســن مســلمان باید ما را
ببخشد که این همه به جانش غر
زدیم و گفتیم حاشیههایش زیاد
است .باز این بندهخدا چند سالی
فوتبال بازی کــرد ،چند قهرمانی
آورد ،به تیم ملی رسید و بهترین پاسور
لیگ برتر شد ،بعد دیگر نتوانست حاشیههایش را کنترل کند.
امروز از مسلمان رسیدهایم به پدیدهای همچون عرفان باقری
که هنوز در لیگ برتر لگد به توپ نزده ،اما همینطور اخبار زرد
و زار در مورد او منتشر میشــود .یک روز دنبال این است که
عکسهای استقاللیاش 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 میکند ،یک روز
از سوی ساپینتو از اســتقالل کنار گذاشته میشود .آقا چقدر
«متن» داشتی که اینقدر «حاشیه» داری؟

یک صعود؛

با عجله تکذیب نکنید

به بهانه هفتمین و آخرین جامجهانی 32تیمی تاریخ

میدانیم که باشگاههای ایرانی عالقه
شــدیدی به تکذیب همه اخبار و
حواشــی دارند و زیاد هم راست و
دروغ بودن اخبار برایشــان مهم
نیســت ،اما جا دارد همین ابتدای
فصل از عزیزان بخواهیم که الاقل در
مورد تکذیب کردن «فیلم» و ویدئو کمی خویشتندار 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 میکرد .یک چیزی
توی این مایهها که فرناندز داشــته در خیابان مشکالت مردم
عادی را حل میکرده و الکی برایش پاپوش دوختهاند .بعد از
این تکذیبیه اما فیلم کامل درگیری فرناندز در رسانهها منتشر
شــد که طبیعتا نمیتواند صورت خوشی برای باشگاه داشته
باشد .در نتیجه برای تکذیب کردن ،زیاد هم عجله نکنید!

آماربازی

متريكا

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 قلعهنویی بود .درواقع به استثنای پرسپولیس در 3تیم
اسمورســمدار دیگر ،این امیر قلعهنویی بود که بیشترین امتیازات را
کسب کرده بود .امروز به تیم پنجم یعنی فوالد رسیدهایم که قلعهنویی
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  140و حسین فرکی با 113امتیاز در رتبههای بعدی هستند.
نکونام میتواند همین امســال و تا قبل از پایان فصل ،رکورد جاللی را
بشکند و صدرنشین شود.
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در تاریخ 21ساله لیگ برتر ایران ،رکورد
بیشترین بازی برای فوالد در اختیار جالل
کاملیمفرد است که سالها در خط دفاعی
این تیم بازی میکرد و حتــی به همراه
فوالد سابقه قهرمانی در لیگ برتر را هم دارد .کاملیمفرد که در دوره
برانکو در تیم ملی هم بازی میکرد 215بازی لیگ برتری برای فوالد
انجام داده است .بعد از او به نام ایوب والی و ساسان انصاری میرسیم
که هر دوی آنها 189بار برای فوالد به میدان رفتهاند .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.

همه آنچه میخواهیم
بهروز رسایلی| همانطور که میدانید مسابقات جامجهانی 2022قطر ،آخرین دور از این رقابتهاست که با حضور
32تیم برگزار میشود .از سال 2026که بازیها به میزبانی آمریکا ،کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد ،تعداد تیمها
به 48تیم افزایش مییابد؛ ازجمله طرحهای اقتصادی فیفا که مخالفان پرشمار خودش را دارد ،اما به هر حال اجرا
خواهد شد .تعداد تیمهای حاضر در جامجهانی تا سال 1998در 24تیم خالصه میشد ،اما از آن زمان تعداد تیمها
به 32افزایش یافت و قطر آخرین کشوری است که جام را با این فرمت میزبانی میکند7 .دوره بر این منوال گذشت
و تقریبا میتوان به فوتبال ملی ایران در این فرمت نمره قبولی داد .همه آن چیزی که کم داریم ،فقط یک صعود از
مرحله گروهی است که امیدواریم همین امسال ،در آخرین فرصت محقق شود.
با جشن شروع شد ،با جشن تمام میشود؟

اولیــن دورهای که جامجهانی 32تیمی شــد ،ایــران دقیقا
سیودومین تیمی بود که جواز حضور در مسابقات را بهدست
آورد .هشــتم آذر 76در یکی از دراماتیکترین روزهای تاریخ
فوتبال ،نسل طالیی 98یک کامبک رویایی در ملبورن زد و به
جامجهانی رسید .بهطور کلی ما در 5دوره از 7دوره برگزاری
بازیها با 32تیم حاضر بودیم و تیم کشورمان تنها در سالهای
2002و 2010موفق به حضور در مرحلــه نهایی جامجهانی
نشد .جالب اینجاست که با برگزاری پاییزی جامجهانی قطر،
یک سیکل کامل 25ساله برای فوتبال ایران بهوجود میآید.
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.
از کشک بادمجان منامه تا نوروز تلخ

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

این همان بازی معروفی است که گفتند به ملیپوشان کشک
بادمجان داده بودند و از این حرفها! ســال 2010البته تیم
فوقالعادهای 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.

یعنی اینقدر سخت
است؟

وقتی به کمترین خواسته اسکوچیچ در مورد
حضور کریم باقری در تیم ملی بیاعتنایی میشود
بخش بزرگی از انتقادها از دراگان اسکوچیچ حول این محور است که
او اقتدار کافی را ندارد و برای تحقق خواستههایش انرژی و توان الزم
را نمیگذارد .ممکن است این نقد درست باشد و در جاهایی مثل نوع
برنامهریزی مسابقات دوستانه و اردوهای تیم ملی هم کم و بیش
تأثیر خودش را بگذارد ،اما حیرتانگیز است وقتی میبینیم حتی
به سادهترین انتظارات و توقعات سرمربی تیم ملی هم بیاعتنایی
میشــود؛ بهعنوان مثال کریم باقری یکی از آن دســته همکاران
اســکوچیچ بود که مربی کروات عالقه زیادی بهکار با او داشــت و
صددرصد با حسننظر 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 میداد .با این حال بعد از صعود
تیم ملی به جامجهانی ،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 بینظمترین 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 بهانههایی وجود دارد
در مورد اینکه یک مربی نمیتواند بهطور همزمان در 2تیم فعالیت
کند یا چیزهایی شبیه این؛ موانعی که واقعا غیرقابلحذف نیستند اما
بهنظر میرسد خواستههای سرمربی برای کسی مهم نیست .آشکار
است که برنامههای پرسپولیس و تیم ملی تداخلی ندارد و باقری در
4ماه آینده میتواند این2سمت 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
دستیار موردعالقهاش!

  حیف از 2006و 2018
 2قطب متخاصم تاریخ معاصر فوتبال ایران بخت آن را داشتند
که تیم ملی را به مرحله دوم جامجهانی ببرند ،اما در این مسیر
ناکام ماندند .برانکو ایوانکوویچ ســال 2006تیم بسیار خوبی
در اختیار داشــت که پیکره اصلی آن را لژیونرهای شاغل در
لیگهای معتبر تشــکیل میدادند ،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 کیروش هم ســال 2018فرصت صعود
داشــت؛ بختی که با گل بهخودی عزیز بوهدوز مراکشــی در
اختیار تیم کشورمان قرار گرفت و میرفت 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
جامجهانی .2022یک تیم ملی متفرق و پرحاشیه داریم ،اما
یادتان باشد این «فوتبال» است و چیزی در آن قابل پیشبینی
نیست.
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پریرا در 38ســالگی باالخــره به دوران
بازیاش در فوالد خاتمه داد اما رکورد او
در گلزنی برای این تیم احتماال تا سالها
پابرجا خواهد ماند .شــیمبا طی 2دوره
حضور در فوالد ،جمعا 6فصل برای این تیم بازی کرد و طی این سالها
58گل به ثمر رساند .او یکبار 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 زدهاند.

58

محبی در لباس آبی؟

خرید جدید استقالل ،انعطافپذیری بیشتری به خط حمله این تیم اضافه میکند
روی کاغذ ،استقالل در این فصل مهرههای هجومی پرشماری دارد .بیشتر
بازیکنان خط حمله این تیم اما دوســت دارنــد بهعنوان مهاجم مرکزی
در نزدیکترین فاصله با دروازه حریف بــازی کنند .کاوه رضایی و آرمان
رمضانی ،مهاجمهای باکس استقالل هستند و معموال همیشه بهعنوان
مهاجم نوک در ترکیب تیمهای مختلف به میدان رفتهاند .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 میدهد مهاجم مرکزی تیم باشد .در چنین شرایطی امضای
قرارداد با یک وینگر تخصصی برای استقالل کلیدی بهنظر میرسید و
دلیل اصرار زیاد باشگاه برای جذب محمد محبی هم همین بود .آبیها
لوانتقاالت تا امروز ،بهدنبال جذب محبی بودهاند
از نخستین هفته نق 

و به نظر میرسد 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 یکقدمی پوشیدن لباس آبی است و این انتقال برای کاملشدن خط
حمله استقالل ،ضروری بهنظر میرسد.
محبی بهعنوان یک وینگر ،میتواند در هر دو ســمت خط حمله تیماش به
میدان برود و این یعنی با حضور او ،انعطافپذیری بیشتری به خط حمله آبیها
تزریق خواهد شــد .محبی در تیمهای قبلی هم بهعنوان وینگر راست و هم
بهعنوان وینگر چپ بازی کرده و محدودیتی را در این مورد احساس نمیکند.
از ویژگیهای فنی این بازیکن نیز نباید بهسادگی عبور کرد .او قابلیت حمل
توپ زیادی دارد و میتواند در انتقال بازی به تیم کمک کند ،محبی دریبلزن
و تکنیکی نیز هست و پاسور خوبی هم به شمار میرود .بهرهبردن از سرعت
در کنارههای زمین ،او را به یک مهره بهشدت خطرناک تبدیل میکند .نباید

طارمی در آخرین دقایق بازی با پرتغال میتوانست این توپ را به گل تبدیل کند و تیم کیروش را به دور حذفی ببرد اما این اتفاق رخ نداد  -عكس| ابوالفضل امان اهلل|

نكته بازی

روز مانده تا
ليگبرتر

روز مانده تا
بوندس ليگا

روز مانده تا
ليگيک

روز مانده تا
الليگا

روز مانده تا
سری آ
فراموش کرد که استقالل در همین فصل امیرحسین حسینزاده را از دست
داده و جالی خالی این وینگر را احساس میکند .استقالل در فصل گذشته
در دفاع بینقص و رؤیایی بود اما در خط حمله خالقیت نسبتا کمی داشت.
اضافهشدن بازیکن خالقی مثل محبی ،از این جهت برای تیم حیاتی خواهد
بود.
خرید محبی بهصورت قرضی از یک زاویه دیگر تصمیم پرریســکی بهنظر
میرسد؛ چراکه این بازیکن یک مهره ثابت در سانتاکالرا نبوده است .او فصل
گذشته در همه جامها فقط 18بازی برای تیمش انجام داده و معموال همه
بازیها 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 پاسگل 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 میشود و فرصتی برای هماهنگشدن
با ایدههای ساپینتو قبل از شروع فصل ندارد .اگر ساپینتو بتواند محبی را به
بهترین فرم ممکن برگرداند ،یک اتفاق بزرگ و یک جرقه تمامعیار در خط
حمله استقالل رقم خواهد خورد .آنوقت شاید بازگشت محبی به لیگ برتر،
مقدمه بازگشت این بازیکن به تیم ملی هم باشد.
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جهان

دوباره...زندگی!
حاال باید فوتبال تماشا کرد

میدان ترهبارکاتالونیا
معلوم نیست این همه خرید و فروش بازیکن در بارسلونا
بر چه اساسی است

الپورتا،
خوان الپورتا که دوره اول ریاســت خود
بریتویت دانمارکی پاســخی قاطع به
آنیلی و فلورنتینو پرس (مدیران
بر باشگاه بارســلونا را تحت آموزههای
باشــگاه داده؛ او نمیخواهد جدا شود
3باشگاه مؤسس سوپرلیگ یعنی بارسا،
یوهان کرویف بزرگ طــی کرد و این
یا حقوق 2سال آیندهاش را ببخشد.
یووه و رئال) در حاشیه تور پیشفصل با هم جلسه
باشــگاه را بر پایه محصوالت آکادمی
بریتویت مشــکلی با بازی نکردن و
گذاشتند و تصمیم گرفتند پروژه سوپرلیگ را از مجاری
الماسیا -ســاخت ،در دوره دوم بهحتی روی ســکو نشســتن ندارد و
حقوقی و قانونی در اتحادیه اروپــا پیگیری و علیه یوفا
یک مدیــر هیجانــی و مدیر هزینه
میخواهد تا سنت آخر قراردادش که
اقامه دعوی کنند .آنها نگران لیگ برتر انگلیس بودند زیرا
تبدیل شــده اســت .او فقط بازیکن
2فصل دیگر از آن باقی است را بگیرد.
درآمد زیادی از پخش تلویزیونی به جیب آنها میرود.
میخرد و منابع مالی آینده بارسلونا را
مذاکرات پیشرفته بین بارسلونا
حاال این 3باشگاه خواهان یکپیروزی تاریخی بر
پیشفروش میکند.
و بورنموث بر ســر انتقال نتــو ادامه
اتحادیه اروپــا در دادگاه عدالت اروپا برای
بازیکــن
2
2
الپورتــا،
از زمــان ورود
دارد و بارســاییها خوشبیناند که این
پروژه ســوپر لیگ هســتند.
بارســلونا را ترک کردهاند و هنوز 10بازیکن
دروازهبان برزیلی به تیم انگلیســی بپیوندد
دیگر کاندیدای جدایــی قبل از پایــان این ماه
و جای بیشتری خالی شــود .خیرونا هم مقصد
هســتند .تعداد بازیکنان فهرســت اصلی باشگاه غیر
احتمالی نتو خواهد بود.
از بازیکنانی که از تیــم دوم به اردوها و تمرینات اضافه میشــوند،
در خط دفاعی ترافیک شــدیدی وجود دارد .ســرجینیو دست
29بازیکن است .اللیگا تنها یک لیســت 25نفره را تا پایان نیمفصل آمریکایی یکی از بازیکنانی است که مدتهاست به پیشنهادهایش
اول از تیمها میپذیرد .با توجه بهاحتمال فراوان خرید بازیکنانی چون پاسخ منفی میدهد اما اینبار پای منچســتریونایتد در میان است.
برناردو سیلوا ،آسپلیکوئتا و مارکوس آلونسو ،تعداد بازیکنان لیست به تنهاخ که عالقهای به ون بیساکا و دالو ندارد ،میخواهد یک مدافع
32نفر خواهد رسید و بارسا دستکم باید 8بازیکن اصلی را بفروشد یا راســت مطمئنتر برای تیمش بخرد .او حاضر است 20میلیون یورو
قراردادشان را فسخ کند.
برای دِست بپردازد.
بارســلونا برای ثبتنام بازیکنان تمامی مدارک مــورد نیاز را به
عبدالصمد ازلزولی هم بــه خیرونا نزدیک اســت .او هم یکی از
اللیگا ارسال کرده است .مدارک توافقات اقتصادی درخصوص 3اهرم محصوالت آکادمی بود که سروصدای زیادی روی نامش برپا شد اما
اقتصادی بهعالوه جزئیات قرارداد بازیکن تازه خریداریشده به اللیگا به جایی نرسید.
رفته است .حاال بارسا امیدوار است سازمان لیگ مدارک را بپذیرد و
اومتیتی هم بد معضلی اســت .مدافع فرانســوی و قهرمان جام
دوباره سختگیری نکند .سختگیریها در تابستان گذشته به جدایی جهانی4 ،2018فصل است که تقریبا هیچ آوردهای برای بارسا نداشته
مسی منجر شد .حاال ممکن است بازیکنان جدید امکان ثبت قرارداد اما راضی به جدایی نمیشود .با دســتمزدی که میگیرد ،باشگاهی
نداشته باشند.
حاضر به جذبش نیست .او زیاد هم مصدوم میشود .حاال شنیده شده
برنامه بارســلونا قبل از اهرمها ،گرفتــن وام از بانک و
که ممکن است المپیاکوس یونان لطف کند و او را بگیرد.
استفاده از درآمدهای پخش آتی لیگ قهرمانان اروپا
چلسی به بارســلونا اعالم کرد که برای سزار
و کال ی
بهعنوان وثیقه برای ایــن وامها بود .با وجود
آســپلیکوئتا و مارکوس آلونسو 25میلیون
بارســلونا و ممفیس دیپای در
این اتحادیه اروپا به درخواست بارساییها
یورو میخواهد ،اما بارسلونا امیدوار است
حال مذاکره برای دســتیابی به توافق در
پاسخ منفی داد .دلیل این مخالفت آن
آنها را با مبلغی کمتر از 20میلیون یورو
مورد انتقــال او بهصورت رایگان هســتند .هیچ
بود که طبق قانون هیچ باشگاهی اجازه
به خدمت بگیرد .با ورود این دو مدافع
راهی برای کسب 20میلیون یورو وجود ندارد .دیپای
ندارد از درآمد چندســاله آینده خود
هم تعداد اســپانیاییهای تیم باال
تنها درصورتی میپذیرد تا از بارسا جدا شود که گزینه
در لیــگ قهرمانان بهعنــوان وثیقه
میرود و هم تعداد بازیکنان مازاد.
مناســبی برای آینده خود پیدا کند .این مهاجم هلندی
اســتفاده کند ،زیرا هیچ تضمینی
فرنکــی دییونــگ کــه پس از
تنها باشگاههای برتر را درنظر خواهد گرفت .از یوونتوس
وجود نخواهد داشــت که آن تیم در
جدایی مســی بیشــترین دستمزد
بهعنوان یکی از مشــتریان جدی او یاد میشود.
هر فصل به این مسابقات راه پیدا کند.
را در تیم میگیرد ،حاضر نشــده به
لواندوفســکی با جدایی دیپای شــماره9
بهتازگی فهرست دستمزد بازیکنان
منچستریونایتد برود تا زیرنظر سرمربی
را دریافــت خواهــد کــرد.
بارسلونا منتشــر شــد و دود از کله همه
ســابقش در آژاکس کار کند .اما احتمال
بلند کرد .نمایندگان بازیکنان بارسلونا به لو
انتقال او به چلسی وجود دارد .توخل میخواهد
رفتن قراردادهای مسی ،گریزمان و دییونگ در
در فاصله یکفصل مانده به پایــان قرارداد کانته و
روزنامههای اسپانیایی مشکوک شــدند اما از بیرون گفته
جورجینیو یکهافبک بهعنــوان رهبر تیمش جذب کند.
میشود که لیســت مزبور با هماهنگی برخی مدیران باشگاه منتشر بارسا 80میلیون یورو میخواهد و انگار چلسی با این رقم مشکلی ندارد.
شده تا از آن طریق بازیکنانی که با جدایی و فسخ قراردادشان مخالفت دییونگ بیش از منچستریونایتد برای پیوستن به چلسی مشتاق است.
میکنند ،تحت فشار هواداران قرار بگیرند.
معلوم نیست چه مشکلی بین او و تنهاخ در گذشته وجود داشته که
به این ترتیب در مجموع 29بازیکن در تمرینات تیم حضور خواهند او حاضر نشده با وجود آن همه اصرار منچستریها به این تیم برود.
داشت که این برای کاتاالنها مشکلساز خواهد شد .طبق قوانین لیگ
با رفتن فرنکی مشکل بازیکنان اضافی لیست حل نمیشود چون
دسته اول فوتبال اســپانیا ،هر تیم برای حضور در اللیگا نام حداکثر الپورتا بالفاصله پس از فروش او سراغ خرید برناردو سیلوا خواهد رفت
25بازیکن را میتواند به ســازمان لیگ معرفی کند .بارسلونا نهتنها تا همین 80میلیون یورو را برای این هافبک پرتغالی به منچسترسیتی
باید روی نام 4تن از بازیکنانش برای شــروع فصل جدید اللیگا خط بدهد.
بکشد ،بلکه باید درباره 3بازیکن دیگرش که از تیم دوم باشگاه به تیم
ریکی پوچ که در دورهای کوتاه با اینیستا و ژاوی مقایسه میشد ،در
اول دعوت شدند هم فکری بکند .این 3نفر شامل عبده ،آلخاندرو بالده بیستودومین بهار عمرش دچار خزان شده .پوچ خیلی زود به پوچی
و پابلو توره میشوند.
مطلق رسیده و از بازی در اروپا هم ناامید شده .این بازیکن جوان راهی
بارسلونا از ابتدای بازار نق 
لوانتقاالت تابستان 5بازیکنش را هم به  MLSمیشود تا در تیم لسآنجلسگلکسی بازی کند .پولی از محل
تیمهای دیگر فروخته یا قرض داده است؛ کلمن لنگله به تاتنهام ،اسکار این ترانسفر نصیب بارسلونا نمیشود اما از فروش او در آینده درصدی
مینگسا به سلتاویگو ،ترینکائو به اسپورتینگ لیسبون،
به بارسا تعلق خواهد گرفت.
ری مانای به واتفورد و موســی واگه به اچانکی
اسکار مینگســا هم یکی دیگر از محصوالت
بــر ا ی
گوریکای کرواسی.
الماسیا بود که خیلی روی او تبلیغ شد .این
نخســتینبار تمــام بازیکنان
تالشهــا برای راضیکــردن برخی
مدافع میانی که توانایی بازی در ســمت
بارسا شــامل تازهواردها و بازیکنانی که
بازیکنان بــه جدایی و فســخ قرارداد
راست خط دفاعی را هم دارد ،با مبلغ
از اردوی آمریکا خط خوردنــد ،در تمرین حضور
یا انتقال بــه تیمی دیگــر ادامه دارد.
5میلیون یورو و با قراردادی 4ســاله
یافتند .لواندوفســکی ،کونده ،رافینیا ،فرانک کسیه
هماکنــون ممفیس دیپــای ،الکس
به ســلتاویگو میرود و ۵۰درصد از
و کریستنسن در کنار ســایر بازیکنان ازجمله دمبله و
کویادو و فرنکی دییونگ3 ،بازیکنی
رقم انتقال بعدی بازیکن برای بارسا
سرخی روبرتو که قراردادشان را تمدید کردهاند و بازیکنان
هستند که بارسلونا بیشترین تالش را
محفوظ اســت .او نوامبر ۲۰۲۰به
مازاد شــامل اومتیتی ،ریکی پــوچ ،مارتین بریتویت
برای فروش آنها دارد تا از این طریق
ترکیب تیم نخســت بارسا راه یافت
و نتو به همــراه بازیکنان قرضی کــه به نوکمپ
بخشــی از هزینههای خرید بازیکنان
و توانســت در ۶۶بازی بــا پیراهن
برگشــتهاند یعنی اینیاکی پنیــا ،میرالم
جدیدش را جبــران و پــول الزم برای
آبیاناریها۲ ،بار گل بزند ازجمله گلی
پیانیــچ و الکس کویــادو و...
خریدهای بعدی را فراهم کند.
که در الکالسیکو به ثمر رساند.

برخی بازیکنان بارسلونا
هم بهتازگی قراردادشان را
تمدید کردهاند 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 میگیرد .دستمزد
ریکی پوچ 4میلیون بود!

موضوع آخر هم این است که
دستمزدهای لورفته بهصورت
ناخالص و بدون کسر مالیات
تعیین شده است .البته این را
هم میدانید 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
دربرمیگیرد ،هرچند که در ایران
ماجرا شکل دیگری دارد؛ همین
دیروز اعالم شد فدراسیون فوتبال
باید 32میلیارد تومان بهعنوان
مالیات ویلموتس به اداره امور
دارایی بپردازد و 2میلیارد تومان
دیگر برای مالیات عقبافتاده
کیروش .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 میگیرند و مالیات
ناچیزشان را هم بهعهده باشگاه
ایرانی میگذارند.

حقوقهای نجومی
فهرست دستمزد بازیکنان باشگاه
بارسلونا لورفت

تا سالهای سال باشگاه بارســلونا و مدیران آیندهاش باید
خســارت ندانمکاریهای بارتومئو را بپردازند .او از کیســه
خلیفه حاتمبخشــی کرده و به همــه بازیکنان حقوقهای
نجومی داده است .او فقط در یکفقره بهخاطر پاداش وفاداری
مبلغ 70میلیون یورو در یک فصل به لیونل مسی داد .همان
خاصهخرجیها بارسا را به این روز انداخته .الپورتا هم برای
جبران هزینهها 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 .آنوقت کسی یادش نمیآید
الپورتا 40میلیون یورو به بایرن داد تا یک مهاجم 34ســاله
یعنی لواندوفسکی را بخرد و 10میلیون یوروی دیگر بهعنوان
افزونههای قرارداد به بایرن بپردازد و 10میلیون یورو هم به
زهاوی ،مدیر برنامههای این مهاجم لهستانی بدهد.
فهرست حقوق بازیکنان فعلی تیم لورفته .عدهای آن را کار
دشمنان و عدهای دیگر حق مدیران باشگاه میدانند .در هر
دو حالت فشار به بازیکنان وارد خواهد شد تا دستمزدشان را
داوطلبانه کاهش دهند .شما به حقوق فرنکی دییونگ نگاه
کنید .آیا این بازیکن پایینتر از سطح متوسط باید بهاندازه
کریستیانو رونالدو که در کنار مســی ،مارادونا ،پله و زیدان
یکی از 5بازیکن برتر تاریخ فوتبال اســت ،دستمزد بگیرد؟
الپورتا بهطور 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 دییونگ است که هفتهای
560هزار و ســالی 29.2میلیون یورو دریافــت میکند .او
میتواند 4سال دیگر بماند و به پیشنهادها پاسخ رد بدهد و
همین حقوق را بگیرد .فرنکی هماکنون حدود 20میلیون از
بارسا بهخاطر حقوق عقبافتادهاش طلب دارد.
نفر دوم این لیست بازیکنی تقریبا تمامشده و در آستانه
34سالگی است به نام سرخیو بوسکتس که سالی 22میلیون
و هفتهای 423هزار یورو برایش حقوق تعریف شــده است.
هواداران او ،پیکه ،آلبا و روبرتو را به گاوهای مقدس تشــبیه
میکنند که هیچ مدیری جرأت اعتــراض به آنها و کاهش
حقوقشان ندارد.
جوردی آلبا با حقوق هفتگی 400هزار یورو و ســاالنه
20میلیون ســومین بازیکن گرانقیمت و لوکس بارسلونا
محسوب میشود .یک موضوع را درنظر بگیرید .گرت بیل با
آن همه گرت بیل بودنش سالی 17میلیون یورو خرج روی
دست باشگاه رئالمادرید میگذاشــت و همه شهر مادرید
غیر از قســمت اتلتیکوخیز آن و همینطــور کل هواداران
کهکشانیها در سراسر دنیا به این موضوع اعتراض داشتند.
آلبا 3میلیون 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 میگیرد .اسمش را شنیده بودید؟
حقوق میرالیم پیانیچ نزدیک 16میلیون یورو در هر فصل
است .او فصل گذشته برای آنکه باشــگاه فنرباغچه از عهده
حقوقش برآید 60درصد در دســتمزدش تخفیف داده بود
که البته همان پول را هم نصفش را بارســلونا به این بازیکن
میپرداخت .حاال گفته میشود 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 بهاندازه کریم
بنزما ،مودریــچ و کروس حقوق دریافــت میکنند .بهطور
مثال ،به دســتمزد حدود 6میلیون یورویی نتو توجه کنید.
این دروازهبان برزیلی سالی یکی دو بار بیشتر فرصت بازی
پیدا نمیکند.
کوتینیو تا پیش از پیوستن به استونویال سالی 22میلیون
یورو دستمزد میگرفت .دمبله سالی 17میلیون یورو دریافت
میکرد 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 6.25میلیون یورویی در
فصل شد.
دستمزد بازیکنان تازهوارد (ساالنه)
لواندوفسکی�������������������������������18.75میلیون یورو
فرانک کسیه����������������������������������������5میلیون یورو
رافینیا���������������������������������������������12.5میلیون یورو
اوبامیانگ��������������������������������������������11میلیون یورو
کریستنسن ���������������������������������������10میلیون یورو
ژول کنده ������������������������������������������ 9.5میلیون یورو
فران تورس�������������������������������������6.25میلیون یورو

دوران دوری از فوتبال باشــگاهی ،ســرانجام به پایان خواهد رسید.
سپری کردن یک تابستان بدون رقابتهای رسمی و تورنمنتهای
ملی ،دشواری قابل توجهی داشــته و حاال وقت وداع با این سنگینی
تحملناپذیر 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 کردهاند .تابســتان کمماجرایی هم نداشتهایم .در
همین تابستان ،لواندوفسکی به بارسا رفت و کاتاالنها با چند خرید
بزرگ و سرقت چند اسم از فهرست خرید چلســی ،دوباره پرستاره
شدند و عصر تازهای 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 بیوفقه 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
مدتها دور از میادين بماند .حاال دیگر وقت پشت سر گذاشتن همه
حرف و حدیثهای نقل و انتقاالتی و همه جدالهای دوستانه است.
فوتبال دوباره از راه رسیده و با شروع دوباره لیگ برتر ،لوشامپیونه و
بوندسلیگا 3 ،لیگ از  5لیگ معتبــر اروپایی کلید خوردهاند .بهنظر
میرسد که فصل تازه ،بینهایت جذاب و تماشایی خواهد بود.
مسابقه کامیونینیشیلد نشــان داد که چرا نباید هیچ لحظهای
از رقابتهای 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  2خرید بزرگ در این دو باشــگاه ،داروین نونیز
توانست ارلینگ هالند را شکست بدهد اما همه میدانند که تیمهای
پپ گواردیوال به مرور زمان اوج میگیرند .این رقابت بین ســیتی و
لیورپول احتماال سالها بعد در قامت یک نبرد کالسیک جزو بهترین
دوگانههای تاریخ فوتبال خواهد شد 2 .تیم پرستاره و  2مربی بزرگ
که آماده رقابت جذاب دیگری در این فصل میشوند .آرسنال و پاالس
فردا شب رسما فصل جدید لیگ برتر را افتتاح میکنند اما عصر شنبه،
لیورپول در زمیــن تیم تازهوارد فوالم به میدان میرود و نخســتین
بازیاش در این فصل را ســپری میکند .تاتنهام و ساوتهمپتون هم
نخستین دربی لندن در این فصل را برگزار خواهند کرد .جذابترین
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 آبیها حاال باز هم بهعنوان سرمربی
روبهروی این تیم میایستد .یکشنبه نیز  2مسابقه بسیار مهم در لیگ
برتر برگزار میشود .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 میرود .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 .بهنظر میرسد فصل جدید لیگ برتر ،یک رقابت دیوانهوار
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 بوندسلیگا نیز فردا شب با یک افتتاحیه جذاب بین
بایرن و فرانکفورت آغاز میشــود .نبردی بین قهرمان فصل گذشته
یورولیگ و قهرمان بیرقیب این ســالهای بوندسلیگا که اتفاقات
زیادی داشت .حساسترین بازی این هفته بوندسلیگا 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 نگرانیهای زیادی
دارد .لورکوزن نیز بعد از حذف باورنکردنی در نخستین مرحله جام
حذفی ،میخواهد به هر قیمتی یک شــروع خوب را در بوندسلیگا
سپری کند .میزبانی اشتوتگارت از الیپزیش و برخورد کلن و شالکه،
دیگر نبردهای جذاب یکشنبه بوندسلیگا را رقم خواهد زد .لیگی که
مثل همیشه ،با استادیومهایی کامال پر و هیجان زیاد دنبال خواهد
شد .شاید رفتن لوا میتوانست بخشــی از قدرت بایرن را تحتتأثیر
قرار دهد اما ورود مانه و دلیخت ،احتماال باز هم ترازو را به سود بایرن
سنگین خواهد کرد.
شنبهشب در لیگ فرانسه هم ،پی اس جی روبهروی کلرمان فوت
قرار خواهد گرفت .پاریسیها با هدایت گالتیه در دیدار سوپرجام عالی
ظاهر شدند و در غیاب امباپه با درخشش خیرهکننده مسی و نیمار،
حریف را با 4گل شکست دادند .قهرمانی لیگ فرانسه دیگر این تیم را
راضی نمیکند 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 میروند.
رقابتهای سری آ و اللیگا نیز بهزودی آغاز میشوند تا هیجان در
اروپا دوباره اوج بگیرد .این یک فصل جذاب و متفاوت است که جام
جهانی هم در میانهاش برگزار میشود .بهنظر میرسد که در ماههای
آینده ،هواداران فوتبال بهشــدت از تماشــای دیدارهای فوقالعاده
سیراب خواهند شد.
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منهای فوتبال
چراغ سبز مهماندوست
به ساعی

وقتی مادرم داور است
استرس میگیرم

رضا مهماندوست بعد از مربیگری در تیمهای 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 خیلیها کار بیژن مقانلو را بهعنوان سرمربی تیم ملی ایران
تمامشده بدانند.
مانعی که برداشته شد

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 رده 36قرار 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 بهخاطر توسعه ورزش قایقرانی
بین زنان ایران ،از کمیته بینالمللی المپیک جایزه ترویج بازی
جوانمردانه را گرفته بود ،داور این مسابقه بود.

استعفای مهماندوست

یک مقدار فشار مسابقه را باال میبرد .قبال که مادرم داور بود خیلی
اســترس میگرفتم ولی االن دیگر به این موضوع فکر نمیکنم و
راحت مسابقه میدهم.
ولیخیلیجالب است کهمادرت داورمسابقهباشد.
رقبایت میدانند که خانم اشرف مادر شماست؟

تقریبا همه میشناسند .در اساللوم بیشتر ورزشکاران پدر یا مادرشان
در یک مقطعی مربیشــان بودهاند یا اینکه داور مســابقه بودهاند.
بعضیها هنوز پدر یا مادرشان مربیشان هستند .این رشته به طرز
عجیبی ارثی است.
چرا؟ شرایطش خاص است یا باید ژن خاص داشته

باشی؟

بیشتر بهخاطر این است که اساللوم با طبیعت ارتباط دارد .باید در
رودخانههایی که خارج از شهر هستند تمرین کنی .پدران و مادرانی
که این ورزش را انجام میدهند ،آخر هفتهها خانوادهشــان را هم با
خودشان همراه میکنند .بچهای که با مادرش سر تمرین میرود،
ناخودآگاه به این رشته عالقهمند میشود.

متوسط
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ساده

بهنظر که ورزش خیلی سختی میآید.

خیلی سخت است .در آب خروشان هستی و هر اتفاقی ممکن
است برایت بیفتد.
تا حاال اتفاق خاصی برای شما افتاده؟

اتفاق حاد نه .یکبار دندانم شکست و یکبار هم سرم به سنگ خورد.
درشروعصحبتازپیشرفتگفتیدواینکهبهترین
نتیجه را امسال گرفتید .شما در راند دوم که عملکرد بهتری
يوششم بودید .به هر کسی بگویی قایقران ایران
داشتید نفر س 
يوششمشده،میگویدکارمهمی
درمسابقاتقهرمانیجهانس 
نکرده.اذیتنمیشویدازاينكهایننگاهنتیجهگراستوکاریکه
کردید خیلی به چشم نمیآید؟

من که اذیت نمیشــوم ،چون میدانم چقدر زحمت کشــیدهام و
میدانم که چه کار کردهام .ما ســال 2015نفر آخر جدول جهانی
بودیم ،در یک راند حتی نمیتوانستیم یک دروازه را هم بگیریم .این
رشته در کشور ما نوپاست و به هر کسی که بگوید مقام سيوششم
چیزی نیست ،حق میدهم .ولی آنهایی که در این رشته هستند و با
سختیهایش آشنایی دارند ،میدانند چقدر مهم است که بتوانی
تایمات را بهتر کنی ،دروازهها را بگیری و رده جهانیات را باالتر ببری.
سالقبلکهتایلندبرایمسابقاتانتخابیبازیهای
المپیک توکیو به شما ویزا نداد ،گفته میشد که میتوانستید
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 میرفت که
سهمیه را بگیرم .حاال به هر دالیلی نشد.

نشد و روحیه شما را به هم ریخت.

روحیهام که خیلی به هم ريخت .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 .میتوانم
بگویم در حدی که باید آماده میبودم ،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 میخوانم ولی
هم برای باشگاه شهر پارو میزنم و هم برای تیم دانشگاه.
به همهچیز با هم رسیدید.

میرســی و بعد میبینی این چیزها کافی نیست و باید یک مقدار
دیگر جلوتر بروی.
تا کجا باید بروید؟

نمیدانم .فعال به نیمهنهایی مسابقات قهرمانی جهان و کاپ جهانی
فکر میکنم .بعدش به سهمیه بازیهای المپیک.

 -1مجموعه دستگاه گوارش-
تباه شده -درخشان
 -2سونات شنیدنی از بتهوون-
خداشناس
 -3از انجیلهــای معتبر -از
کبد ترشح میشــود -بدون
استحکام
 -4هر بخش یــک مجموعه-
بهار عرب -سرزنش
 -5یادداشــت -آخرین حرف
الفبای یونانــی -چاق و فربه-
بانگ چوپان
 -6حرف دهنکجی -ســگ
فضانورد شوروی -تندرست
 -7هر داروی نرمکننده مزاج-
توبه کننده -نوعی چرم نرم
 -8کـــودک -از دورههــای
زمـینشـــناسی -هـــنگام
تنگدستی در ...کوش و مستی
 -9نام خداوند در دین یهود-
زندگی -بیشتر
 -10خاکســتری روشــن-
هواپیما -نام آذری
 -11اشــاره بــه دور -بصیر-
پایتخت انگلستان -جدید
 -12فنــا -درختــی با چوب
بسیار سخت -بیدار
 -13میدانی در تهران -سخت
و شدید -بهشت ارم را بنا نهاد
 -14رشــته باریــک و دراز-

نظامــی اقتصــادی بــر پایه
مالکیت خصوصی
 -15مـــعادل فارسی صیاد-
گرامی -دیوار بلند

عمودی:
 -1از انواع خرماهای ایران-
طایفــهای از ایــل لــک در
لرستان
 -2حــــیرت -غذایــی از
بادمجان -استانی در شمال
عراق
 -3جوانه دانه غالت -مقتل
ابن طاووس -سیستم نمایش
تصویر رنگی در تلویزیون
 -4همسایه کنیا و اتیوپی-
شکوه و جالل -افزونی برنج
پس از پخته شدن
 -5تنگــی و باریکی -محل
آمــوزش اســب ســواری-
فرومایه
 -6دربــهدری -ســنگین-
دست نخورده
 -7پــول ژاپــن -موجــب
بیماری -نوعی خاک
 -8گناهکار -قســمتهای
میانی هر چیز -پایین شلوار
 -9از بابهای ثالثی مزید-
گاز جوشکاری -عدد اول
 -10تــیــــره -رابــطــه
خویشاوندی آباء و اجدادی-

از زیورآالت زنانه و مردانه
 -11تخــم ماهــی -چاقــوی
آشپزخانه -تله
 -12صدای گوســفند -آلبومی با
آواز ساالر عقیلی -سالخورده
 -13سازمان فضانوردی آمریکا-
عید بیستوهفتم رجب -ویرایش
 -14یکپارچــه و کامل -آشــیانه
جغد -کله
 -15داســتانی از استیون کینگ،
نویسنده آمریکایی -چشمانداز

حـــــلجــدول شمـاره 8559
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افقی:

سخت

و شما هم بهخاطر مادر اساللوم را انتخاب کردید؟

آبهای آرام کار میکردم ولی بعد از اینکه برای نخستین بار همراه
مادرم در رودخانه در قایق نشســتم ،دیگر نمیشد رودخانه را با
دریاچه مقایسه کرد .طبیعت من را بهخودش جذب کرد و به همین
واسطه محیطزیست خواندم و فوقلیسانس این رشته را دارم.

جدول 8560

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

9

سخت

بودنش کمک میکند یا استرس میدهد؟

امیدوارم به المپیک پاریس برسم
ولی مسابقات انتخابی در انگلیس است و
شرایط برای رفتن به این کشور و تمرین در آنجا
سخت است .هزینهها به پوند است .من تا به حال
در انگلیس پارو نزدهام 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 سختترش هم
میکند.
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المپیک پاریس
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مادرتان خانم کتایون اشرف هم که داور مسابقه

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

هر سال در اساللوم یک دوره مســابقات قهرمانی جهان داریم و
5کاپ جهانی .این مسابقه قهرمانی جهان بود .نتیجهای که امسال
گرفتم نسبت به ســال قبل ،خیلی بهتر بود20 .پله ترقی داشتم
و یکی از بهترین نتایج من بود .مسابقه در 2راند برگزار میشود،
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.
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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 دروازهها را باید
بگیریم .اگر به دروازه برخورد کنیم 2ثانیه به زمانمان اضافه میشود و
اگر نتوانیم دروازهای را بگیریم50 ،ثانیه .این اتفاقات میتواند زمانت
را خیلی باال ببرد .در راند اول به دروازههای زیادی خوردم ولی در راند
دوم بهتر رفتم و زمانم کم شد .این اتفاقات هم طبیعی است ،ما در
مسیر پیشرفت هستیم و طول میکشد تا اشتباهاتمان کم شود .باید
بیشتر تمرین کنیم.

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

اما از سوی دیگر رضا مهماندوست مربی نامآشنای ایرانی که به افتخارات
متعددی با تیم ایران رســیده و بعد از اختالف بــا پوالدگر رئیس وقت
فدراسیون برای ادامه کار مربیگریاش 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 .عدمنتیجهگیری
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 تیمهای دیگر هم بیکار ننشستهاند و مدام کار میکنند .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 بینالمللی حاضر
شود تا جایگاه بچهها در رنکینگ باال بیاید و آبدیده شوند و با قوانین جدید
هم آشنا شوند ».مهماندوست در جای دیگری از صحبتهایش 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 .نمیخواهم
خاطرات خوبی را که ساختهام خراب کنم ».با توجه به شرایط موجود بهنظر
رضا مهماندوست را باید جایگزین مقانلو دانست؛ اتفاقی که امکان دارد به
بعد از بازیهای کشورهای اسالمی یا مسابقات جهانی موکول شده باشد.
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رکسانا رزاقیان در رقابتهای اساللوم قهرماني جهان رتبهاش را ۲۰پله ارتقا داد
او در گفتوگو با همشهری از مشکالتش در راه رسیدن به المپیک پاریس میگوید

سال 1379سیدمحمد پوالدگر به ریاست فدراسیون تکواندو رسید و این
ریاست تا دیماه 1400ادامه داشت21 .سال ریاست که درنهایت هادی
ساعی پرافتخارترین مدالآور ایران در بازیهای المپیک به آن پایان داد.
پوالدگر بعد از شکست در انتخابات فدراسیون تکواندو بهعنوان معاون
قهرمانی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد؛ یک انتخاب پرحرفوحدیث
که معارفهای جنجالی هم داشت .اما هادی ساعی که در15دیماه بهعنوان
برنده مجمع انتخاباتی تکواندو معرفی شــده بود تا 27بهمنماه 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 بهعنوان سرمربی مردان معرفی
کرد .مقانلو که پیشتر هم سرمربیگری تیم ملی را در المپیک ریو برعهده
داشت پس از چند ماه تمرین با شاگردانش در تیرماه 1401راهی مسابقات
قهرمانی آسیا در کرهجنوبی شد .عدمنتیجهگیری و کسب عنوان پنجمی
در قاره کهن سبب شد تا انتقادات از مقانلو به اوج برسد.
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پیگرد قضایی برای عامالن
اختالل اینترنت

عوامل بروز اختالل اخیر اینترنت شناسایی
و به قوه قضاییه معرفی میشوند
22

مره گفتند:
اما 
عجب نمازی شد!

آیتاهلل سیدمحمود طالقانی و اقامه
نمازجمعه تهران ،در آینه یادها و یادمانها
23

وام ازدواج ،پایان
خدمت نمیخواهد

تشکیل کمیته مقابله با
قاچاق در وزارت میراث

دریافت وام ازدواج نیازی
بــه پایان خدمــت ندارد
و براســاس اعالم وحید
یامینپور ،معاون جوانان
وزیــر ورزش و جوانــان
دریافــت وام فرزندآوری
بــدون اســتعالم از نظام
وظیفــه هــم پیگیری
میشود .هماکنون پدران
فرزندان متولــد1400/1/1
به بعد و حداکثر تا ۲ســال
پس از تاریــخ تولد فرزند
میتوانند نسبت به ثبتنام
در ســامانه تســهیالت
قرضالحسنه فرزند اقدام
کنند که پرداخت تسهیالت
قرضالحسنه فرزندآوری به
پدر ،یکبار برای هر فرزند
متولد شــده امکا نپذیر
است .مبلغ این تسهیالت
به ازای فرزند اول ۲۰میلیون
تومان ،به ازای فرزند دوم
۴۰میلیون تومان ،به ازای
فرزند ســوم  ۶۰میلیون
تومان ،به ازای فرزند چهارم
 ۸۰میلیون تومان و به ازای
فرزند پنجم بــه بعد ۱۰۰
میلیون تومان است / .ایسنا

کمیته مقابله با قاچاق اشیای تاریخی به
فرماندهی معاون میراث فرهنگی تشکیل شد
24

پنجشــنبه  13مرداد 6 1401محرم  1444ســالسیام  شـــماره8560

33هزار پرستار
در انتظار وضعیت
استخدامی

عکس :همشهری /علیرضا طهماسبی

بار دیگر عدالت آموزشی

وزارت بهداشــت 33هزار
درخواست تبدیل وضعیت
درباره پرســتاران دارد و
حاال بهگفته عباس عبادی،
معــاون پرســتاری وزیر
بهداشتبهزودی مجوزهای
استخدام از سازمان امور
استخدامی اخذ میشود .او
میگوید« :تبدیل وضعیت
و ســاماندهی کارکنــان
دولت بــهزودی در صحن
مجلس مطرح میشــود
و اگر اتفــاق بیفتد حجم
زیادی از همکاران پرستار
را استخدام خواهیم کرد .بر
این اساس همه افرادی که به
شکل نیروهای شرکتی و89
روزههستندتبدیلوضعیت
خواهند شد / .فارس

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

مرضیه موسوی
روزنامهنگار

82درصد از رتبههای زیر 3000کنکور امسال،
جزو 2دهک درآمدی باالی کشــور هستند .از
طرفی رتبهبندی مدارس در کنکور امســال هم
تأیید میکند که سهم مدارس خاص در کنکور
به همین میزان زیاد است؛ مســئلهای که خبر
از کمشدن عدالت آموزشــی در کشور میدهد؛
موضوعی که جای خالی دانشآموزان مســتعد
اما محروم از حضور در مــدارس خاص را به رخ
میکشــد و آینده تحصیلی و فرصتهای شغلی
زیادی را از آنها میگیرد .کارشناسان پژوهشگاه
مطالعات آموزش و پرورش ،افت کیفیت تدریس
در مــدارس دولتــی را با دالیلی کــه از نزدیک
شاهدش بوده و هستند ،بیان میکنند و از لزوم
بازنگری در شیوههای آموزش میگویند.
مدارس تیزهوشان ،نمونه دولتی ،مدارس شاهد
و ســایر مدارس غیرانتفاعی در کنکور امســال
ســهم قابلتوجهی از رتبههای باال را از آن خود
کردهاند ،اما مســئلهای که مطرح میشود این
نیســت که چرا در میان رتبههــای برتر کنکور
امسال ،دانشآموزان مدارس خاص سهم زیادی
دارند؟! موضوع این اســت که چرا سهم مدارس
دولتی و دانشآموزانی که در این مدارس تحصیل
میکنند در بیــن رتبههای برتر کم اســت؟ آیا

دانشآموزان این مدارس به اندازه کافی باهوش
نیســتند یا آیا طراحی کنکور بهگونهای اســت
که دانشآموزان تحصیلکرده در مدارس دولتی
امکان رقابت سطح باال در آن را ندارند؟
احد نویدی ،دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش
و پــرورش میگوید« :کیفیت مــدارس دولتی
رفتهرفته در حال کم شــدن است .معلمهای ما
انگیزه کافی برای تدریــس ندارند و موضوعات
مختلفی روی کیفیت تدریس و کیفیت تحصیل
دانشآموزان در مدارس دولتی تأثیر گذاشــته
اســت .افت رتبه ایران در رقابتهای علمی کنز
که رقابتی بــا معیارهای دقیق اســت ،بهخوبی
میتواند این ادعا را تأیید کند که آموزش عمومی
و همگانی در ایران ،در بین جامعه متوسط افت
قابلتوجهی پیدا کرده است».
او از بهرهمندی برخی خانوادهها از امکانی به نام
مدارس خاص یاد میکند ؛درحالیکه اغلب جامعه
در طبقه متوسط از این فرصت برخوردار نیستند
و میگوید« :در سالهای گذشته شاهد این بودیم
که ترکیب دانشآموزان در مدارس ،به ترکیبی
طبقاتی تبدیل شده است .دانشآموزان محصل
در مدارس تیزهوشان یا مدارس خاص دیگر ،لزوما
فقط بهدلیل هوش زیاد وارد این مدارس نشدهاند،
بلکه حمایتهای خانوادگی و طبقه اجتماعی هم
بر این قبولی تأثیر زیادی گذاشته است .مدارس
دولتی اغلب در اختیار دانشآموزانی اســت که
خانوادههای آنها یا توان مالی متوسط به پایینی

داشتهاند یا حساسیتی به تحصیل در آن خانواده
چندان مطرح نبوده است».
او افزایش دانشگاهها در گوشــه و کنار کشور را
دلیلی برای کارآمد بودن نظام آموزشی نمیداند
و میگوید« :ایــن روزها اگر کســی بخواهد در
دانشگاه تحصیل کند ،میتواند بدون آزمون وارد
دانشگاهی شده و رشتهای را برای خود انتخاب
کند ،اما آیا همین فرد ،میتواند 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 دانشگاهها هم کیفیت
مطلوبی نیســت و این یعنی تحصیل و آموزش
طبقاتی شده است».
امکانات کمکآموزشی ،ویژه طبقه خاص

کالسهــای کنکور و کتابهای کمکدرســی
آموزشــی که از ســالهای آخر دبیرســتان به
سالهای متوسطه رســیده بود ،حاال به مقطع
ابتدایــی راه پیدا کرده اســت و ایــن یعنی اگر
خانــوادهای بهدنبــال 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،
جامعهشــناس میگوید« :با افزایش فشارهای
اجتماعی بــرای کنکور و نتایــج آن ،خانوادهها
ضروری میبینند که سرمایهگذاری برای تحصیل
فرزندانشان را از دورههای متوسطه اول یا حتی

احتمال 3رقمیشدن مرگهای کرونا

مرداد هنوز به نیمه نرسیده که فوتیهای کرونا
آمار جدیدی از ابتدای سال ،ثبت کردند .پیش
سالمت
از ایــن باالترین تعداد فوتیهــا مربوط به دوم
فروردین با 73مورد بود و حاال پس از 134روز،
جدیدترین تعداد فوتیها روزانه 75نفر اعالم شد .شمار ابتالی
روزانه هم براساس آخرین آمار8 ،هزارو540نفر ثبت شد و حاال
در این وضعیت اپیدمیولوژیستها و متخصصان عفونی ،خبر از
ی شدن مرگهای کرونا میدهند که با توجه به
احتمال س ه رقم 
افزایش هر روزه تعداد فوتیها ،اتفاق دور از انتظاری نیست .موارد
بستری جدید هم در هفتههای گذشته روند رو به رشدی داشته
است .پیش از این رئیس انجمن مراقبتهای ویژه اعالم کرده بود
که 24درصد بیماران در آیسییو جانشان را از دست میدهند
و با شــیوع کرونا ،این وضعیت شدیدتر هم شــده است .بیش از
همه گروههای پرخطر ،یعنی ســالمندان ،کودکان و بیماران با
نقص ایمنی و بیماریهای صعبالعالج ،بیش از همه در معرض
آسیباند .روز گذشته حمیدسوری ،اپیدمیولوژیست هم به این
ی شدن مرگهای کرونا
موضوع اشاره کرد .او بر احتمال سهرقم 
تأکید کرد و گفت«:شرایط فعلی ،زمان مناسبی برای سفرهای
سیاحتی و زیارتی برای افراد پرخطر شامل افراد باالی ۶۰سال،
افراد دارای بیماریهای زمینهای ،زنان باردار و ...نیســت و این
گروهها باید تالششــان را انجام دهند تــا از مواجهه با بیماری
خودداری کنند ».بهگفته او ،کرونا در چند مــاه اخیر بهویژه 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 مرگومیر مانور داده
میشــود .بنابراین تغییرات اپیدمی خیلی نمود پیدا نمیکند و
نمیتوان 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 میشــود و
خاتمه مییابد ،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 پیکشان کمتر میشود ».براساس
اعالم این اپیدمیولوژیست ،کشــور از نظر جمعیت در طول این
پاندمی بیش از ۳۰ماهه معموال جزو  ۱۰تا ۱۵کشور اول دنیا به
لحاظ مرگومیر و عوارض اپیدمی بوده اســت .درحالیکه نباید
چنین باشد.
در شــرایطی که هر روز به تعداد فوتیها ،بستریهای جدید و
مبتالیان اضافه میشــود ،همچنان توصیه بر تزریق دوز یادآور
است ،درحالیکه به اســتناد آمارها ،میزان واکسیناسیون برای
دوزهای سوم و چهارم در کشور پایین است .این در شرایطی است
که بهگفته متخصصان ،تزریق دوز سوم باید به باالی 70درصد
برسد .روز گذشــته هم محمد رئیسزاده ،رئیس سازمان نظام
پزشــکی بر این موضوع تأکید کرد .بهگفته او ،مطالعات نشــان
میدهد که دوز یادآور واکسن کرونا شدت بیماری و میزان مرگ
را بهطور قابلتوجهی کاهش میدهد.

مقطع ابتدایی آغاز کنند ،اما حقیقت این اســت
که بســیاری از خانوادهها حتی در قشر متوسط
هماکنون امکان چنین هزینههایــی را ندارند.
ســرخوردگی و ناامیدی در جامعه از همینجا
آغاز میشود».
او فرهنگ چیره بــر جامعــه را در این زمینه
اثرگذار میداند و میگویــد« :در جوامعی که
مردم از رضایت حــرف میزنند ،با این موضوع
کنار میآیند و میگویند 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 اندازهای
که پــول دادهآش میخورد و حــق او همین
است .درحالیکه همه میدانند که این موضوع
واقعیت ندارد ،اما آن را میپذیرند ،اما جامعهای
که بهدنبال عدالت است و به سطحی از سواد و
درک رسیده اینگونه به موضوع نگاه نمیکند.
این جامعه شک میکند که «شاید این اتفاق،
برنامهریزی شده باشــد ».و این تبعات زیادی
میتواند داشته باشد؛ ازجمله بیاعتماد شدن
به رقابتی مثل کنکور».
این جامعهشــناس درباره تغییر تأثیر کنکور
در جامعه امروز میگوید« :نســلهای قبل که
در کنکور شرکت میکردند هم فشار زیادی را
تجربه و تحمل میکردند ،اما در  3،2دهه پیش
و قبلتر از آن ،هر فــرد داوطلبی فارغ از محل
ت و زندگی و دوری به پایتخت ،فارغ از
ســکون 

وضعیت مالــی و اقتصادی خانــواده ،این امید
را داشــت که درصورت تالش و درس خواندن
زیاد ،میتواند در کنکور نتیجهای خوب داشته
باشــد .اما این امیدواری امــروز چندان وجود
ندارد .عالوه بر آن ،فشار روانی کنکور هم هنوز
هست و زندگی نوجوانان را تحتتأثیر خود قرار
میدهد».
زحمت برابر ،نتیجه نابرابر

گراوند میگوید« :در این سالها تقاضا برای شرکت
در کرسیهای دانشــگاه باال رفته اســت .تعداد
دانشگاههای خوب و معتبر همچنان همان است
که بود .دانشآموزان هم همگی یک کنکور برابر
میدهند ،اما آنهایی در این آزمون برنده میشوند
که در آزمونی برابر و با زحمتی مســاوی ،هزینه
بیشتری کردهاند ».گراوند معتقد است در جامعهای
که فرصتهای برابر ،تالش نابرابر طلب میکند،
قشر متوســط معموال به ناامیدی و بیانگیزگی
کشیده میشوند و از طرف دیگر گسست اجتماعی
پررنگتر میشود« :در چنین شرایطی آن دسته از
قشر متوسط که امکان اعتراض دارند ،اگر توانش را
پیدا کنند فقط به این فکر میکنند که گلیم خود را
از آب بیرون بکشند .قشر محروم هم معموال صدایی
برای اعتراض ندارند .این مسئله آسیب زیادی به
سیستم آموزشی میزند و وضع
را ،حتی برای همان قشر متوسط
هم ،بدتــر از قبــل میکند».


تکلیف
شنبه؛ زمان تعیین
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
براساس اعالم رئیس کانون بازنشستگان
استان تهران ،در جلسه روز شنبه ۱۵مرداد
خبر
تکلیف افزایش حقوق بازنشســتگان سایر
سطوح ســازمان تامین اجتماعی مشــخص میشود .علی
دهقانکیا در توضیح بیشــتر به مهر گفت« :تصمیمگیری
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 بهصورت
رســمی به دولت اعالم کرده بود ».بهگفته او ،در هیأت امنا،
نمایندگان 3گروه کارگری ،کارفرمایی و دولت حضور دارند
که نظر 2گروه مشخص و موافق افزایش ۳۸درصدی حقوق
بازنشستگان سایر سطوح سازمان است .این امید وجود دارد
که نظر نمایندگان دولت هم مثبت باشد و بهطور کلی تصور
میشود ،نظر کلی هیأت امنا برای اجرای قانون مثبت باشد.
او ادامه داد« :رئیس دولت3 ،بار 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 نتیجهای 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 ».دهقانکیا
با اشاره به اینکه در این مهلت یک هفته تکلیف اجرای مصوبه

مشخص نشد و در نهایت روز سهشنبه هیأت دولت اجرای
آن را به هیــأت امنای تأمین اجتماعی واگــذار کرد ،گفت:
«هماکنون بازنشستگان از نظر شرایط اقتصادی مشکالت
بسیاری دارند و اعصاب و روان آنها به هم ریخته است بنابراین
وقتکشی برای اجرای این مصوبه به هیچ وجه مناسب نیست
و بهتر بود به جای چند ماه معطلی همان ابتدا رئیسجمهوری
دستور اجرای آن را میداد و یا همان زمان به تأمین اجتماعی
واگذار میشد ».بهگفته دهقانکیا ،نظر کانونها و همچنین
کانون عالی بازنشستگی این است که باید قانون بهطور کامل
اجرایی شود .در گذشته رأی مجلس وجود نداشت و ممکن
بود این مصوبه به درستی اجرا نشود ،اما هماکنون نظر موافق
مجلس نیز وجود دارد و باید منتظر اجرای درست کانون از
سوی سازمان تأمیناجتماعی ماند .او با اعالم اینکه10میلیون
بازنشسته و خانواده آنها منتظر اجرای درست قانون و افزایش
۳۸درصدی حقوقشــان هســتند ،ادامه داد« :باید وعده و
وعیدهای داده شده اجرایی شود و مسئوالن نسبت به قول
خود بیتفاوت 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.

گذر موقت
جایگزین گذرنامه
برای اربعین

ایران پیشــنهادی درباره
گذر موقت و برگه گذر ویژه
اربعین به طــرف عراقی
داده که درصورت پذیرش
سفری آسان و ارزان برای
زائران اربعین حســینی
فراهم خواهد شــد .علی
ذوالقدر ،رئیــس پلیس
گذرنامه با بیان این مطلب
گفت« :براساس توافقات و
صحبتهاییکهبینمقامات
ایران و عراق صورت گرفته
مقرر شده کشــور عراق
گذرنامههایی را که یک ماه
به پایان اعتبارشــان باقی
مانده بپذیــرد و این افراد
بتوانند در ایــام اربعین به
عراق سفر کنند .همچنین
برنامهریز یهایی صورت
گرفته تا با هــدف ایجاد
توآمد زائران
تسهیل در رف 
وجانماییوتعبیهپارکینگ،
کســانی که میخواهند با
خودروی شــخصی به مرز
مراجعه کنند ،مشــکالت
کمتری داشــته باشند/ .
تسنیم

ساالنه ۴۵۰۰۰
معلول به جمعیت
معلوالن اضافه
میشود

بهگفته حمیدرضا خانکه،
رئیــس دانشــگاه علوم
توانبخشــی و ســامت
اجتماعی ساالنه 45هزار
معلــول بر اثــر حوادث
ترافیکــی و جــادهای به
جمعیت معلوالن کشــور
اضافه میشود .خانکه یکی
از اقدامات مؤثر در راستای
قانون جوانــی جمعیت را
جلوگیری از حــوادث و
مرگومیر جوانــان بر اثر
حوادث ترافیکی و جادهای
عنوان میکند و میگوید:
«در مورد مســائل حوزه
ترافیک ،با وجود فعالیت
پلیس راهنمایی و رانندگی،
تشکیل مداوم کمیسیون
ملی راه و انجام فعالیتهایی
از ســوی شــورایعالی
ترافیک ،تاکنون به نتیجه
مطلوبی نرسیدهایم / ».ایلنا

یادداشت

اکبر عبداللهیاصل

*

حمایتواقعی
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 بیمهای
و 300قلم داروی غیربیمهای 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 بیمهای قرار
گرفته است .افزایش قیمت هم با سازوکارهایی از
سوی سازمان مدیریت برنامهریزی و با ابزار بیمه
پرداخت میشود؛ بهنحوی 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 هفتههای گذشته موجی از
مخالفتها و نگرانیهای 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 نمیکند یا منابع مســتمر برای
بازپرداخت وجود ندارد .سازمان بازرسی کل کشور
نگران اجرای ناصحیح طرح از سوی برخی نهادهای
ذیمدخل و تحمیل هزینه به مردم است و به دقت
بر این طرح نظارت میکند .انجمن داروسازان هم
با توجه به مطالبات قبلی خود از بیمهها و سوابق
بدعهدیهای گذشته ،اعالم کرد این طرح فشار
مالی زیادی را به داروخانهها تحمیل میکند .برخی
شرکتهای دارویی و مواداولیه هم بهدلیل افزایش
نیاز به نقدینگی برای تامین مواداولیه یا واسطه با
ارز مبادلهای با این طرح مخالف هســتند .برخی
گروههای داخلی و خارجی منتقد دولت یا سازمان
غذا و دارو هم بــا بزرگنمایی قســمت افزایش
و نادیده گرفتــن اصالح قیمت بیمهای 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 اینباره توجه داشــت« :ابتدا
اینکه دولت چارهای به جــز واقعی کردن قیمت
دارو نداشت؛ در غیر اینصورت حداقل یکسوم
داروهای کشور بهعلت نبود امکان تامین مواداولیه
دچار کمبود میشد و کشور را با بحران نبود دارو و
تهدید نظام سالمت مواجه میکرد .تسویهحساب
داروخانههای سرپایی در روزهای اول طرح نشانگر
همسویی بیمهها با این طرح است .همچنین برای
اجرای طرح و پرداخت هزینههای 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 هزینهکرد نظام ســامت به اندازه
دلخواه مردم وجود ندارد ،پس در چنین شرایطی،
ایدهآلگرایی جایز نیست».
به همین دالیل بهنظر میرســد تنها راه حمایت
از مردم و بیماران در تامین بهموقع 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 بیمهها
و سازمان مدیریت کشور ،اگر چند نکته مورد توجه
دستاندرکاران طراحی ،محاسبات و اجرای دارویار
قرار میگرفت ،همراهی بهتری از ســوی مردم و
ســایر نهادها بهوجود میآمد که ازجمله آنها باید
به شفاف بودن با مردم اشاره کرد .اگر طرح مذکور
دارای یک پیوســت منطقی و حرفهای رسانهای
بود که در آن ابعاد طــرح ،دالیل اجرا ،روشهای
محاســبه ،محدودیتها و ســایر ویژگیهای آن
بهصورت واقعی ذکر میشد ،همراهی با آن افزایش
مییافت .مشــورت با خبرگان هم از نکات مهم
اجرای طرح است .در اینباره بهنظر میرسد گروه
کارشناسی و طراحی سیاســتهای سازمان غذا
و دارو اصــرار بر ایجاد دیوار آهنیــن اطراف خود
داشته و اگرچه بعد از اجرای طرحها و آییننامهها
در برخی محافل ظاهر شــده و سعی بر توجیه یا
مددجویی دارند ،ولی بههیچنحو قبــل از اجرا با
خبرگان فنی یا افراد با تجربه قبلی مشورت نکرده
و اصرار بر آزمون و خطای مکرر دارند .ســومین
مسئله هم سازوکار قیمتگذاری جدید است .در
محاسبات قیمت ،فلسفه برخی تغییرات مشخص
نیست و تغییر قیمتهای متفاوت داروهای مشابه
در شرکتهای مختلف یا دوزهای مختلف یک دارو
با توجه به تبعات اقتصادی و مالی برای شرکتها،
ایجاد شــبهات و ســؤاالتی میکند که بیپاسخ
مانده است .در مورد داروهای بیولوژیک و جدید
هم که قبال بهصورت مقایســه با رقبای خارجی
قیمتگذاری میشدند ،روش تغییر قیمت بیان
نشــده اســت .قیمت داروهای وارداتی با فرض
تخصیــص ارز ترجیحی در ایــن مرحله تغییری
ت و با این شــرایط اوال داروهای تولید
نداشته اس 
داخل بهعلت استفاده از ارز نرخ آزاد و قیمت جدید،
گرانتر 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 نمیکند .اما تأکید اصلی آن اســت
که بدون اجرای این طرح هــم راهی برای تداوم
فعالیت صنعت داروســازی کشور باقی نمیماند،
اما شور و مشورت با ســایرین و استفاده از دانش،
تجارب بینالمللی و آموختههای گذشــته شرط
عقل و شرع است و منافاتی با تفاوت ایدئولوژیها
و سیاستهای افراد در دولتهای مختلف ندارد.
*رئیــس هیأتمدیــره انجمــن تولیدکنندگان و
صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران
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فضا

دانش

انتشار تصویر جزئی از کهکشان
چرخ گاری

فناوریهای جدید برای کم کردن
دیاکسیدکربن

تعدادی از مهندسان با ایجاد فناوریهای جدید در تالش
هستند تا میزان انتشار دیاکسیدکربن را به صفر برسانند

تصویر جدید منتشر شده از تلســکوپ فضایی جیمز وب،
کهکشــان  Cartwheelرا با جزئیات خیرهکننده نشــان
میدهد .به گــزارش فاکس نیوز ،بهگفته ناســا ،این تصویر
جزئیات جدیدی در مورد شکلگیری ستارهها و سیاهچاله
مرکزی کهکشان ارائه میدهد .کهکشان  Cartwheelدر
کنار  2کهکشــان همراه کوچکتر 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 کوچکتر است

برای ساخته شدن بسیاری از موادی که در زندگی ما نقش
کلیدی دارند از کاغذ گرفته تا پالســتیک ،مقادیر زیادی
دیاکسیدکربن که باعث گرم شدن سیاره زمین میشود،
تولید میشود .به گزارش بیبیسی ،راجر هارابین ،تحلیلگر
محیطزیست ،در حال بررسی فناوریهای جدید کمکربن
است که میتواند 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

1

3

مکمل

200
متر

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

اینترنت

عددخبر

کیلومتر

پیگرد قضایی برای عامالن اختالل اینترنت

یک روبــات به نــام «اوشــنوانکی»
کــه توســط محققــان دانشــگاه
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 آبهــای اقیانوس
کاوش کرده است.
محققــان در یــک شــرکت دانــش
بنیــان موفــق بــه تولیــد مکملهــای
ورزشی نانویی شــدند که مانع از قرار
گرفتن افــراد در معــرض عفونتهای
دســتگاه تنفســی فوقانــی میشــود.
مدیرعامــل ایــن شــرکت میگوید :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 تغذیهای
و ایمنی را در بردارد.
مقامات شیلی از بررسی یک فروچاله
یــا فروگــودال غولپیکر خبــر دادهاند
کــه در نزدیکی یــک معــدن بهصورت
غیرمنتظــره ظاهــر شــده اســت .ایــن
فروچالــه قطــری برابــر 25متــر دارد و
عمق آن به 200متر میرسد.
طبق تصاویر ایــن فروچالــه در زمینی
متعلــق به یک شــرکت کانادایــی قرار
دارد.

عمادالدین قاسمیپناه
روزنامهنگار

قطعیها و اختــاالت پیدرپی اینترنت طی روزها
و ماههای گذشــته ،عالوه بر نارضایتیها و معطل
ماندن کار مردم در حوزههای مختلف ،مســئلهای
تحت عنوان «حقوق کاربران» را برجسته میکند.
بهطوری که عیسی زارعپور ،وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات ضمن اعالم 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 شورایعالی فضای مجازی عنوان کرد که در
جلسه این شــورا ،وزارت ارتباطات مکلف شد که
عوامل بروز حادثه اخیر را شناسایی و به قوهقضاییه
معرفی کند .اگرچه قطعیها و اختالالت اینترنت،
کاربران را متضــرر میکند اما توجه بــه این نکته
ضروری اســت که اپراتورها هــم در این حوادث با
ضرر و زیان قابلتوجهی روبهرو میشوند .در حادثه
اخیر ،یکی از حوضچههای مخابرات که محل تمرکز
فیبرهای اپراتورهاست ،دچار آتشسوزی شد .این
آتشسوزی باعث قطعی و اختالل در اینترنت شد و
بعضی از اپراتورها ،تا 11ساعت قطعی را هم تجربه
کردند« .ابوالحسن فیروزآبادی» دبیر شورایعالی
فضای مجازی اعــام کرد که در آخرین جلســه
شورایعالی فضای مجازی ،وزارت ارتباطات مکلف
شد ،عوامل بروز حادثه را شناسایی و به قوه قضاییه
معرفی کند.
فیروزآبــادی تخطــی برخــی پیمانــکاران از
دستورالعملها ازجمله استفاده از مسیر کابلهای
برق فشار قوی برای شــبکههای ارتباطی را از علل
اصلی اختالل اخیر در شــبکه اینترنت پایتخت و
برخی نقاط دیگر کشور اعالم کرد.
مخابرات مسئول جبران خسارت کاربران

روز گذشــته هم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
در حاشیه جلسه هیأت دولت بر همین موضوعات
تأکید کــرد .وزیــر ارتباطات علت اختــال اخیر

اینترنت را رعایت نکــردن اصول حرفهای و پدافند
غیرعامل از ســوی اپراتورها دانســت و اعالم کرد
مخابرات باید ضرر مشترکان را جبران کند.
عیســی زارعپور 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  4تا 5ســاعت
ارتباطات چند اســتان ازجمله خراســان جنوبی،
خراســان رضوی و کرمان دچار اختالل شده بود
که رفع شد ،عنوان کرد :دستور برخورد با مقصران
احتمالی هم داده شــده اســت .وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات در مــورد اختالل اخیر هم گفت:
«روز دوشنبه یکی از حوضچههای شرکت مخابرات
در خیابان کارگر تهران دچار آتشسوزی شده بود
و باعث قطع ارتباط  4تا  5ساعته مشترکان ایرانسل
و همچنین قطع ارتباط مشترکان شرکت مخابرات
بهمدت یک روز و خردهای شده بود».
زارعپور یادآوری کرد که «جلســهای درخصوص
بررسی این دو حادثه برگزار شد و عامل اصلی این
دو حادثه رعایت نکردن اصــول حرفهای 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 حوضچهها در 2هفته

وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات یک روز پس
از بروز این اختاللها در خبری که در وبســایت
این وزارتخانه منتشر شد نسبت به اختالل اخیر در

اینترنت واکنش نشان داد.
در این خبــر آمده بــود که «در پی آتشســوزی
حوضچــه مخابراتی ،وزارت ارتباطــات اعالم کرد
که شــرکت مخابرات باید خســارتهای وارده به
مشترکان را جبران کند .در اثر آتشسوزی در یکی
از حوضچههای مخابراتی شرکت مخابرات ایران که
علت آن در دست بررسی است ،ارتباطات مشترکان
این شرکت و بخشــی از مشترکان شرکت ایرانسل
دچار اختالل شــد ».به همینخاطر ،همان شــب
جلسهای در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با
حضور وزیر ارتباطات تشکیلشد تا ابعاد این مسئله
بررسی شود .نتیجه بررسی گزارشهای ارائه شده
در این جلســه حاکی از این اســت که «متأسفانه
در طراحی و اجرای ایــن حوضچه اصول حرفهای،
امنیتی و پدافند غیرعامل از سوی شرکت مخابرات
رعایت نشده بود».
درنهایت مســئول پدافنــد غیرعامــل وزارتخانه
ارتباطــات و فناوری اطالعات مأمور میشــود که
وضعیت حوضچهها و مراکــز مخابراتی را به لحاظ
رعایت اصول امنیتی و پدافند غیرعامل بررســی
و مشــکالت احتمالی را برای اقدامات اصالحی به
شرکت مخابرات ابالغ کند.
همچنین به ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی هم ابالغ میشود 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 مدعیالعموم و نهادهای ناظر

«محمدجعفر نعناکار» ،مدیرکل ســابق حقوقی

تصویب  ۳۹اقدام کالن در سند راهبردی فضای مجازی

مکث

اعضای شورایعالی فضای مجازی ،در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور  ۳۹اقدام
کالن در این حوزه را به تصویب رساندند .جلسه شورایعالی فضای مجازی به ریاست سیدابراهیم
رئیسی و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد .بهگزارش روابطعمومی مرکز ملی فضای
مجازی ،اعضای شورایعالی فضای مجازی ،در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور
 ۳۹اقدام کالن در این حوزه ازجمله اقتصاد دیجیتال ،نظام پولی ،رمزارزها و فناوریهای مالی را
به تصویب رساندند .همچنین مقرر شد دستگاههای متولی اجرای این مصوبات ،حداکثر در مدت
۳ماه مواد مورد نظر خود را به مرکز مدیریت فضای مجازی کشور ارائه کنند.

سازمان فناوری اطالعات در گفتوگو با رسانهها بر
احقاق حقوق مردم و کاربران بهخاطر اختاللهای
پیش آمده تأکید کرده و گفته بود« :مطابق قانون
اساســی و قواعد کلــی آیین دادرســی کیفری،
دادگاههای عمومی مرجع تظلمخواهی هستند.
بنابراین مردم و بخش خصوصــی برای پیگیری
حقوق خود میتواننــد به این مراجــع مراجعه
کنند».
نعناکار همچنین با اشاره به اینکه دادستان بهعنوان
مدعیالعموم ،سازمان بازرســی کل کشور ،مرکز
ملی فضای مجازی و شــورایعالی فضای مجازی
بهعنوان نهاد نظارتــی و حکومتی هم میتوانند به
این موضوع ورود کنند ،یــادآوری کرد که عالوه بر
این ،کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسالمی و
ســازمان پدافند غیرعامل هم بابت رعایت نکردن
پروتکلها میتوانند 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 میشود .بنابراین طبیعی است که
در زمان قطعیهــا و اختالالت اینترنــت ،مردم و
کسبوکارها 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 نمیدهد.
براساس دادههای ســامانه رادار ابرآروان اینترنت
دیتاسنترهای داخلی در ســال ۱۴۰۰با ۴ساعت
و ۴۸دقیقه قطعی۸ ،ســاعت و ۳۴دقیقه اختالل
پراکنده۲ ،ســاعت و  ۲۰دقیقه اختالل همزمان و
بیشاز  ۴۰۹۶ســاعت اختالل جزئی روبهرو بوده
است.
درواقع « 171روز و  ۳ســاعت و  ۴۲دقیقه معادل
۴۷درصــد ســال ۱۴۰۰در ارتباطــات اینترنتی
دیتاسنترهای داخلی اختالل وجود داشته است»
که نشان میدهد کاربران در سال گذشته نزدیک به
6ماه از سال اختاللهای اینترنتی را تجربه کردهاند.

بازگشت  Winampدر ظاهری جدید
پخشکننده قدیمی موسیقی
 Winampکه در زمان خودش
فناوری
یکه تازی میکرد 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 فایلهای  MP3شروع
کردند و حــاال بهصورت آنالیــن آن را تجربه
میکنند.
بهگــزارش گیزمــودو ،گــذر از دوره خرید
سیدیهای موســیقی به توزیع دیجیتال آن
بهطور مســتقیم روی کامپیوتر و تلفن همراه
با دســت اندازهایی روبهرو بــود .برنامههای
اشتراکگذاری موســیقی مانند Napster،
 ،Bearshareو  Limewireآمدند و رفتند ،اما
در تمام این موارد ،یک برنامه همراه به کسانی
که مجموعهای از MP3ها را جمعآوری کرده
بودند وفادار بود و آن هم  Winampبود .یک
رســانه پخشکننده ســبک با امکانات کامل
که بدون برنامههایی ماننــد  iTunesاپل یا
مایکروسافت ویندوز مدیا پلیر کار میکرد .از
آنجایی که صنعت موسیقی سرانجام راههایی
برای فروش امن فایلهای موسیقی آنالین پیدا
کرد و در نهایت به سرویسهای استریم منتقل

شــد نیاز به یک پخشکننده مســتقل مانند
 Winampنیز از بین رفت .به این ترتیب پس
از چندبار تغییر مالک ،توسعه فعال آن با نسخه
 5.666که در اواخر سال 2013منتشر شد نیز
به پایان رسید .اما حاال  Winamp5.9سرانجام
برای دانلود از طریق انجمنهای  Winampدر
دســترس قرار میگیرد .برای نوستالژی بازها
اینکه ظاهر  Winampتغییــر زیادی نکرده
است ،خوشــحالکننده خواهد بود .ارتقا پیدا
کردن این رسانه پخش کنند با شروع معرفی
ویژگیهای جدید ،به نفع تیم توســعهدهنده
خواهد بود ،اما همچنین به این معنی است که
 Winampجدید برای اجرا به ویندوزSP1 7
یا نسخههای جدیدتر نیاز دارد .افرادی که هنوز
از ویندوز  XPو ویستا اســتفاده میکند ،باید
نسخه ویندوز خود را ارتقا دهند.

تصویرسازی :همشهری /محمدعلی حلیمی

که در تصویر دیده نمیشــود .بهدلیل حلقههای رنگارنگ
درونی و بیرونی که از مرکز منبسط میشوند ،ستارهشناسان
به آن کهکشان حلقهای هم میگویند .حلقه بیرونی بهمدت
440میلیون سال منبسط شده است .شکلگیری ستارهها
و ابرنواخترها بر آن حاکم شده است .ناسا پس از انتشار این
تصویر گفت :دوربین مادون قرمز نزدیک  NIRCamجیمز
وب همچنین تفاوت بین توزیع صاف یا شکل جمعیتهای
ســتارهای پیرتر و غبار متراکم در هســته را در مقایسه با
شــکلهای تودهای مرتبط با جمعیتهای ستاره جوانتر
در خارج از آن نشان میدهد .ابزار فروسرخ میانی ()MIRI
مناطقی را در کهکشان چرخ گاری نشان میدهد که پرههای
مارپیچی را بسیار برجستهتر تشکیل میدهند.

در همین زمینه دانشمندان ابزاری جادویی اختراع کردهاند
که جوهر کاغذ چاپگر را میمکــد؛ بنابراین میتوان از هر
ورق 10برابر استفاده کرد .هدف آنها کاهش میزان انتشار
دیاکسیدکربن ( )CO2در صنعت کاغذ و خمیر و کاهش
تقاضا برای کاغذ اداری اســت .این ترفنــد که بهاصطالح
چاپگر-زدایی ( )de-printerنامیده میشــود ،یک کاغذ
با روکش مخصوص اســت که مانع از خیس شدن صفحه با
جوهر یا تونر پودری میشــود .پس از استفاده هم یک لیزر
قدرتمند جوهر را تبخیر میکند.
کارشناســان میگویند یکــی از راههای مقابله با انتشــار
گازهای گلخانــهای ،اختراع فناوریهای جدیدی اســت
که میزان تولید  CO2را محدود میکنــد .مورد دیگر این
است که بهســادگی از چیزهای کمتری اســتفاده کنید.
چاپگرزدایی بخشی از نوآوریهای عظیمی است که برای
تولید فناوریهای مناســب برای عصر کمکربن ســاخته
شده است.
توقف تولید دیاکسیدکربن در صنعت فوالد

در شمال ســوئد ،یک شــرکت توانســته در نحوه حذف
دیاکسیدکربن در تولید فوالد ،درخشــان ظاهر شود .در
ســطح جهانی ،این صنعت تقریبا 3میلیارد تن از این گاز
در سال منتشر میکند که تقریبا برابر با تمام فعالیتهای
تولید ساالنه  CO2در کل اقتصاد هند است .بهطور معمول،
ساخت فوالد شامل مخلوط کردن سنگ حاوی آهن با کک
است که از زغالسنگ مشتق میشود و سپس آن را در دمای
1500درجه سانتیگراد با استفاده از زغالسنگ یا گاز بسیار
آالینده گرم میکند .گرما باعث ایجاد یک واکنش شیمیایی
میشود که آهن را به پیشســاز فوالد تبدیل میکند .اما
این امر حتی دیاکســیدکربن بیشــتری ایجاد میکند.
درواقع ،این فرایند بیش از تولید فوالد ،دیاکســیدکربن
تولید میکند .اما اکنون در شــهر لوئال ،یک سازنده فوالد
چندملیتی بهنام  SSABراهی بــرای توقف تولید CO2
پیدا کرده است.
اولین قدم استفاده از انرژی تجدیدپذیر  -مانند توربینهای
بادی یا برقابی  -به جای زغالســنگ بــرای تولید گرمای
الزم است .مرحله دوم جایگزینی هیدروژن به جای کک در
مرحله واکنش است .به جای تولید دیاکسیدکربن بهعنوان
یک محصول جانبی ،واکنش با هیــدروژن و آهن تنها آب
تولید میکند .تقاضا برای نخستین فوالد دیاکسید کربن
صفر در جهان زیاد است ،اما سازندگان سفارشهای جدید
را رد میکنند.
پالستیک گیاهی

صنعت پالســتیک یکی دیگر از متهمان اصلی تولید بیش
از اندازه کربن است .تقریبا تمام پالســتیکهای جهان از
نفت و گاز با آالیندگی باال ساخته میشــوند .اما در هلند،
یک شرکت بیوشــیمیایی بهنام آوانتیوم مدعی است برای
نخستینبار در جهان یک پالســتیک گیاهی میسازد که
رقیب اصلــی ( PETپلیاتیلن ترفتاالت) اســت که برای
ســاخت بیشــتر بطریهای نوشیدنی اســتفاده میشود.
محصــول جدیــد ( PEFپلیاتیلن فورانوات) نــام دارد و
گفته میشود که انتشــار گازهای گلخانهای در ساخت آن
یکسوم کمتر از  PETاست .مواداولیه این محصول از گندم
و ذرت بهدست میآید .سازمان ملل متحد وعده داده است
که معاهدهای برای محدود کردن ســاخت پالستیک امضا
کند ،اما در این کارزار که همه برای کاهش میزان انتشــار
دیاکسیدکربن و پیشــگیری از تغییرات اقلیمی در تالش
هستند ،اکثر کشورهای دنیا از سرعت تغییرات آب و هوایی
عقب ماندهاند.
سیمان با کربن صفر

صنعت سیمان ساالنه 2.5میلیارد تن دیاکسیدکربن تولید
میکند .سیمان ماده اصلی اتصال بتن است که ماده کلیدی
بسیاری از سازههاســت ،اما ساخت آن مســتلزم حرارت
دادن سنگ آهک است که با این کار دیاکسیدکربن ایجاد
میشود .مهار زغالسنگ یا گاز برای تامین گرما دوبرابر گاز
ایجاد میکند .اکنون سازندگان بتن در حال آزمایش مواد
اتصالدهنده 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 میگویند
این نوآوری هزینههــای مواد را کاهش میدهد و انتشــار
دیاکسیدکربن را که در ساختوســازهای سنتیتر دیده
میشد به نصف کاهش میدهد.

پنجشنبه  13مرداد 1401
شماره 8560
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حقیقتعاشورا

 ،1358دانشگاه تهران ،سیدمهدی طالقانی (نفر دوم از راست) در کنار آیتاهلل سیدمحمود طالقانی ،در حاشیه برگزاری نمازجمعه تهران

در روزهایی که بر ما گذشــت ،از چهل و سومین
سالروز اقامه نخستین نمازجمعه تهران ،به امامت
زندهیاد آیتاهلل سیدمحمود طالقانی عبور کردیم.
هم از این روی و در بازخوانی شــمهای از گفتهها
و ناگفتههای این رویداد تاریخی ،با ســیدمهدی
طالقانی ،فرزند آیتاهلل و از فعاالن برگزاری این آئین
عبادی -سیاسی ،به گفتوگو نشستهایم .امید آنکه
تاریخپژوهان انقالب اسالمی و عموم عالقهمندان را
مفید و مقبول افتد.
بهعنوان نخستین پرســش ،زند هیاد
آیتاهلل ســیدمحمود طالقانی ،از چه مقطعی در
اندیشه احیای نمازجمعه در ایران بودند؟

به نام خــدا .ابتدا باید اشــاره کنم از آنجــا که مرحوم
آیتاهلل طالقانی ،بهشدت قائل به اتحاد دین و سیاست
بودند ،همواره برگزاری شعائر اجتماعی اسالم ازجمله
نمازجمعه را ،پیگیری میکردند .ایشان حتی در دوران
زندان نیز به برپایی نمازجمعه عالقهمند بودند و گاهی
امکان برپایی آن را مییافتنــد .هرچند بهدلیل وجود
برخی شبهات شرعی و همچنین مزاحمتهای ساواک،
از ادامه برپایی آن در زندان بازماندند .بهعنوان مثال در
زمانی که آیتاهلل طالقانــی در زندان قصر زندانی بوده
و آنجا نمازجمعه برپا میکرده ،آیتاهلل خوانساری در
مسجد امامخمینی (ره) فعلی (شاه سابق) ،نمازجمعه
برگزار میکرده اســت .طبق ضوابط شــرعی ،فاصله
2محلی که نمازجمعه در آنها برگزار میشــود ،نباید
کمتر از 6کيلومتر باشــد .درحالیکه فاصله مســجد
امام(ره) و زندان قصر ،کمتــر از 6کیلومتر بود .لذا این
مسئله باعث شــد ،که نمازجمعههای آیتاهلل طالقانی
در زندان تعطیل شوند .البته ایشان دائما مسئله برپایی
نمازجمعه را در ذهن خود داشــتند و پس از پیروزی
انقالب اســامی ،با امام خمینی(ره) هــم در اینباره
صحبت میکردند .از ســوی دیگر شهیدمطهری هم
در موضوع برگزاری نمازجمعه ،اصرار زیادی داشــتند
و حتی پیشتر در کتابهایشــان هم این مســئله را
مطرح کرده بودند .با این همه تا چندماه پس از پیروزی
انقالب اسالمی ،این مسئله از سوی امام(ره) مسکوت
بود .بهنظر 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  ،1358مرحوم حاج احمدآقا
از قم با پدر تماس گرفتــه و میگوید« :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 مطرحشدن موضوع برپایی نمازجمعه از سوی
امام خمینی(ره) ،آیتاهلل طالقانی زمانی خواســته
بودند که در رابطه با مکان برگزاری نماز ،مشورت و
تصمیمگیری 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 بهعنوان محل برگزاری نمازجمعه ،به پدر پیشنهاد
میکند .واقعا هم دانشگاه تهران ،بهترین محلی بود
که در آن شرایط بهنظر میرســید .البته پس از آن،
با اعضای شورای انقالب ،شــهيد 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
هفتههای 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 اطــاع دادند که به فرمانامام
خمینی(ره) قرار اســت که آیتاهلل طالقانی در پنج م
مردادماه ،نمازجمعه برپا کنند .این مسئله در برنامهای
پس از بخشهای رسمی خبر ،توســط ایشان اعالم و
تبیین شد.

امام(ره) گفتند :عجب نمازی شد!

حتی ایــن گروه ،با پخــش نمازجمعههای ایشــان از
تلویزیون هم مخالفت کردند .این گروه معترض بودند
که چرا بخش مهمی از برنامههای تلویزیون ،باید به آقای
طالقانی اختصاص داشته باشد؟ چرا که در آن مقطع،
هر هفته برنامه «با قــرآن در صحنه» آیتاهلل طالقانی
از تلویزیون پخش میشد .حال پخش نمازجمعههای
ایشان نیز موجب آزار آن عد ه شده بود .البته آقای جاللی
در جواب این عده میگفتند« :این تلویزیون نیست که
به آیتاهلل طالقانی ارزش میدهد بلکه پخش سخنان
ایشان است که برای تلویزیون ارزش و اعتبار میآورد!».
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
امامخمینی(ره)) تماس میگیرد و از ایشان میخواهد،
تا از حضرتامام(ره) حکمی بگیرد که در آن ،آیتاهلل
طالقانی را بهعنــوان امام جمعه تهــران معرفی کرده
باشند .بعد از گذشت 30دقیقه ،آقای اشراقی با ایشان
تماس میگیرد و میگوید« :امام(ره) فرمودهاند :امامت
آقای طالقانــی ،خودبهخود 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 عکسهای باقیمانده از آن روز،
کامال منعکس شده است .یادم میآید 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 میکرد که برای حضور در نماز آن روز ،خود
را با زحمت بسیار به نزدیک دانشــگاه تهران رسانده و
بهدلیل وجود جمعیت بسیار ،در کنار نردههای دانشگاه
نماز خوانده بود.
چه بود؟

بهنظر شما علل این اســتقبال پرشور

این استقبال دالیل متنوعی داشت .اوال :برگزاری این
مراسم در این گستره و در فضای اول انقالب ،بهخودی

خود مردم را برای شرکت در آن ترغیب میکرد .ثانیا:
نگاه ویژه آیتاهلل طالقانی به همه اقشــار ملت و تالش
ایشان برای ایجاد وحدت بین گروههای مختلف ،ازجمله
دالیل استقبال همه اقشــار از آن نمازجمعه بود .البته
یکی از ایرادهایی که آن روزها به آیتاهلل طالقانی گرفته
میشد هم همین مسئله بود که مث ً
ال ایشان ،دافعه برخی
از شخصیتها نسبت به گروههایی که با نظام زاویه پیدا
کردهاند ،را ندارد .این در حالی بــود که در آن مقطع،
هنوز گروههایی مانند ســازمان مجاهدین ،از ســوی
حضرتامام(ره) به صورت علني هم طرد نشده بود .تنها
کسی هم که تصور میکرد میتوان آنها را جذب کرد،
آیتاهلل طالقانی بود.

با توجه به اســتقبال مردم از مراســم
نمازجمعه ،برای حفظ امنیت آن و نیز شخص آیتاهلل
طالقانی ،چه تدابیری اندیشیده بودید؟

آن روز ما برای حفاظت از پدر و حفظ نظم در اصلیترین
نقطه برگزاری مراسم ،حدود 20نفر را بهعنوان 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 ،عهدهدار 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 رفتوآمد هم پلهای 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
آیتاهلل طالقانی در بهشــتزهرا 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 میکردیم ،چرا که ایشان مخالفان زیادی داشتند.
مث ً
ال حزب دمکرات که پس از پیروزی انقالب و در منطقه
کردستان ،شــیطنتهایی کرده و مردم را به تشکیل

دولت خودمختار تحریک میکردند ،در این زمره قرار
داشتند .سفر آیتاهلل طالقانی به کردستان و آرامکردن
تشنجات آن منطقه ،باعث ناخشنودی دمکراتها شده
بود .لذا امکان اینکه آن گروه تعرضی به جان ایشــان
کنند ،وجود داشت .این در حالی بود که شخص آیتاهلل
طالقانی نیز چندان زیر بار مســائل حفاظتی و امنیتی
نمیرفتند! همین مسئله هم بر نگرانی ما میافزود .لذا
در اغلب تصاویر نمازجمعههای مرحوم پدر ،سر بنده در
پایین جایگاه مشخص است که دائم در حال رفتوآمد
برای مراقبت از ایشان هستم.

دیدگاه امامخمینی(ره) پس از برگزاری
نخستین نمازجمعه تهران ،درباره حاشیه و متن این
آئین چه بود؟

آقای جاللی تعریف میکــرد :آن روز وقتــی تصاویر
ضبطشده توسط هلیکوپتر از نخســتین نمازجمعه
تهران ،از تلویزیون پخش شــد ،با حاج احمدآقا تماس
گرفتم که نظر حضرتامام(ره) را جویا شوم .احمدآقا
به ایشان گفته بود« :امام(ره) دستشان را به زمین تکیه
داده و در حالتی شــبیه به نیمخیز ،به خطبههای نماز
گوش میدادند و ما را هم تشــویق میکردند 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 حضرتامــام(ره) نیز درباره پخــش نمازجمعه و
خطبههای آیتاهلل طالقانی ،نکاتــی را نقل میکردند،
به قم و نزد ایشان میروند و نظرشان را جویا میشوند.
امام(ره) در آن دیدار به آقــای جاللی میگویند« :اگر
شما از من مطلبی را شنیدید صحیح است ،در غیراین
صورت توجه نکنید!».
ارزیابی شــما از خطبههــای آیتاهلل
طالقانی ،در نخستین نمازجمعه تهران چیست؟

سیدمهدی طالقانی

مشکل خاصی نداشــتیم ،فقط عدهای با پخش دعوت
مردم به نمازجمعه در تلویزیون ،موافق نبودند! آن زمان
آقای جاللی بهعنوان معاون تلویزیــون ،در همه امور
مسئول بود ،غیر از بخش خبر .معاونت خبر وقت هم،
زیربار پخش پیام دعوت مردم به نمازجمعه نمیرفت!
اما در نهایت و بهدلیل حساســیت موضوع ،این پیام از
تلویزیون پخش شد و تأثیر خود را نیز گذاشت.

عدهای بودند کــه از دوران پیش از پیــروزی انقالب
اسالمی ،با آیتاهلل طالقانی مشکل داشتند .فکر میکنم
علت عمده هم این بود که مرحوم طالقانی ،بسیار بهروز
و خالق بودند .مثال ســالها 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
فلســطینیها فطریه جمعآوری شــود .این مسائل،
مجموعا باعث مخالفت برخی عناصر و جریانات میشد.

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
عهدهدار بررسی نهضت امام حسین
علیهالســام اســت :از حماسه آن
حضرت تا کوشش او برای جلوگیری
از جنگ ،از ســتم ســتیزبودن امام
حسین(ع) تا عقالنی بودنش و پرهیزش از افراطگرایی ،از درسهایی
که از امام حسین(ع) میتوان آموخت تا عبرتهایی که از مخالفانش
باید فراگرفت ،از اینکه امام حســین(ع) چــه میگفت تا اینکه
مخالفانش چه میگفتند؛ و عاشورا نزاع چه با چه بود .نهضت عاشورا
 2ویژگی برجسته داشت؛ نخست اینکه حماسی (ظلمستیزانه)
بود و دوم اینکه عقالنی بود؛ یعنی همان دو ویژگیای که عدهای
در جمع آنها توفیق نمییابند .اما بعد 5 ،تحریف سهمگین دامنگیر
آن شد .۱ :تقلیل یافتن آن به عزاداری (با غفلت از ظلم ستیزی) .۲
تفسیرهای غیرعقالنی از آن .۳تفسیرهای فوق واقعی .۴تفسیرهای
افراطی و خشونتآمیز  .۵تفسیرهای عامیانه ».محمد اسفندیاری
(زاده  ،۱۳۳۸تهران) اسالمپژوه ،تاریخنگار ،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 ،قدرتاهلل وجدانی فخر و استاد محمدرضا حکیمی
بهرهبرده است .او عضو شورایعالی چندین نشریه و نهاد و مشاور
علمی برخی مؤسسههای علمی است .بعضی از کتابها و مقاالتش
بهعنوان آثار برگزیده کشوری ،ازجمله کتاب سال جمهوری اسالمی
ایران ،انتخاب شدهاست.

توگو با سیدمهدی طالقانی
«آیتاهلل سیدمحمود طالقانی و اقامه نمازجمعه تهران ،در آینه یادها و یادمانها» در گف 

در مسیر تمهید امکانات حداقلی الزم
برای برگزاری نمازجمعه ،با مشکل خاصی مواجه
نبودید؟

اشــاره کردید به پارهای از مخالفتها،
با اعالم اقامه نمازجمعه تهــران به امامت آیتاهلل
طالقانی .بهنظر شما علت این امر چه بود؟
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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 روبهرو میشدند ،به هر

نحو ممکن سعی میکردند تا خود را به آیتهللا طالقانی برسانند .البته پدر ادعايی

هم فرمــوده بودنــد که مالقاتهــای آنها محدود شــود .لــذا از هر 10نوبتــی که آنها
مراجعه میکردند ،موفق به یکبار مالقات میشدند! هر بار هم آیتهللا طالقانی
به آنها تذکر میدادند « :اگر من صحبتیکنم و شما عملکرد دیگری داشته باشید

و بخواهید آن را بهحساب من بگذارید ،نمیتوانم دفاعی داشته باشم»...

آن روز در خطبــه اول ،آیتاهلل 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
خطبهها ،عدهای شعار ســردادند که باعث شد پدر به
ایشان تذکر دهند .با گذشــت زمان ،کمکم چگونگی و
آداب نمازجمعه برای مردم جا افتاد .در خطبههای دوم
هم ،پدر اغلب واقعیتها و مسائل روز جامعه را مطرح
میکردند .ایشان در طرح مشکالت مردم ،حتی مسائلی
مانند ترافیک را هم از نظر دور نمیداشــتند .خاطرم
هست پدر برای تشویق مردم به استفاده از وسایل نقلیه
عمومی و اهمیت مسئله ســوخت ،در یکی از نمازهای
جمعهشان به مردم گفتند« :چرا باید ماشینهای تک
سرنشین در شهر حرکت کنند که هم باعث آلودگی هوا
و هم مصرف بنزین شوند؟ باید از وسايل عمومی استفاده
شود ،تا مصرف سوخت کمتر شــده و همچنین باعث
شود تا هوای شهر پاکیزه و سالمتر باشد .»...این ازجمله
مسائل روز جامعه بود که آیتاهلل طالقانی در خطبههای
نمازشان به آنها اشارهکردند که البته و متأسفانه هنوز
هم در زمره مسائل روز اســت .من فکر میکنم که اگر
فیلم نمازجمعههای ایشــان ،همین امروز هم از صدا و
سیما پخش شود ،بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ چرا که
هنوز هم ،بخش بزرگی از جامعــه ،به آیتاهلل طالقانی
عالقه دارند ،حتی تصور میکنم که تأثیر این خطبهها
در میان جوانان کشور هم ،فراوان خواهد بود.
حملــه آیــتاهلل طالقانی بــه برخی
گروهکها-که البته اوصافــی که در اینباره بهکار
بردند ،شامل ســازمان مجاهدین هم میشد -در
یکی از خطبههای جمعه صــورت گرفت .زمینهها
و بازتابهای این موضعگیــری را چگونه ارزیابی
میکنید؟

آیتاهلل طالقانی در خطبههای نمــاز عیدفطر بود که
در برابر آنها موضعگیری کردند؛ چرا که ایشان متوجه
شــدند ،آنها نهتنها درصدد اصالح خود نیستند بلکه

تنها میخواهند قدرت را در دســت داشــته باشــند.
آیتاهلل طالقانی در خطبههای آن روز گفتند« :شــما
ادعای مردمیبــودن و حمایت از کارگــران را دارید،
آنها چه ربطی به شما دارند؟ شــما کجا مانند آنها رنج
بردهاید؟ بسیار به من گفتند :شما اصالحناپذیر هستید
اما من اعتقاد داشتم که میتوان شــما را اصالح کرد،
من داشتم خود را فدیه شما میکردم ،درحالیکه شما
اصالحناپذیــر بودید .اکنون که این رهبر را که ســراپا
دلسوزی برای مستضعفان است به خشم آوردید ،جزای
خود را بچشید! .»...البته همانطور که همگان میدانند،
گرایش اصلی آیتاهلل طالقانی ،به جذب دیگران بود و در
این باره ،سابقه طوالنی داشتند .پیش از انقالب هم اگر
فردی با طرز فکر خاصی نزد ایشان میآمد که افکارش
منطبق با اسالم نبود ،ایشان سعی میکردند آن فرد را
جذب کنند .بعد از پیروزی انقالب هم ایشان همچنان
سعی در جذب اینگونه افراد به سمت نظام داشتند .اما
زمانی که درمییافتند آن فــرد یا افراد لجاجت دارند و
نمیخواهند حقیقت را بپذیرند و یا از آن بدتر تنها برای
استفاده از نام و وجهه ایشــان آمدهاند ،با آنها برخورد
میکردند.
اشاره داشــتید به نگاه آیتاهلل 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 جانشینانشان را هم میشناختند اما
به آنها اعتمادپیش گفته را نداشتند! با این همه سعی
میکردند 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،
آیتاهلل طالقانی هم با برخی از اعضای این سازمان ،در
یک محل به سر میبردند .در آن زمان اعتقاد مجاهدین
همبند با آیتاهلل 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
آیتاهلل طالقانی با ماست ،درحالیکه هدف پدر از مفتوح
نگاهداشتن باب گفتوگو با این گروه ،هدایت آنان بود.
ایشان اعتقاد داشت که برخی از اعضای این گروه بهدلیل
جوانی ،خام صحبتها و وعدههای سرانشان شدهاند و
باید به آنها ،راه صحیح را نشان داد .یادم هست یکبار
در مالقاتی که بنده نیز حضور داشــتم ،به آنها گفتند:
«پدران شما آدمهای خوبی بودند ،اما شما با رفتارهای
ناصواب خود ،به وجهه خودتان و من آسیب میزنید!.»...
آنها همچنیــن در ماجرای پسدادن اســلحهها و نیز
ساختمانی که اشغال کرده بودند هم مورد عتاب ایشان
قرار گرفتند.
بعد از نمازجمعهای که بدان اشاره رفت،
ارتباط سران و بدنه ســازمان با آیتاهلل 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 روبهرو
میشدند ،به هر نحو ممکن سعی میکردند تا خود را به
آیتاهلل طالقانی برسانند .البته پدر هم فرموده بودند که
مالقاتهای آنها محدود شود .لذا از هر 10نوبتی که آنها
مراجعه میکردند ،موفق به یکبار مالقات میشدند! هر
بار هم آیتاهلل طالقانی بــه آنها تذکر میدادند« :اگر به
نصایح گوش فرادهید و براساس آن عملکنید ،حمایت
میشوید اما اگر من صحبتیکنم و شما عملکرد دیگری
داشته باشید و بخواهید آن را بهحساب من بگذارید ،آن
موقع من هم از شما نمیتوانم دفاعی داشته باشم.»...
با این همه و معموال ،سازمان سخنان پدر را ،بهصورت
دلخواه در جامعه منعکس میکردند.

تاریخ اسالم

تأملی در نهضت عاشورا
کتــاب «تاملــی در نهضــت
عاشورا» اثر رســول جعفریان
را نشر علم منتشر کرده است.
حجتاالســام والمسلمین
رســول جعفریان ،اســتاد و
پژوهشگر تاریخ علیالخصوص
تاریــخ دیــن اســام ،کتابی
همهجانبه و وسیع در باب قیام
امام حســین(ع) با نام تاملی در نهضت عاشورا منتشر
کرده است .نسخه ابتدایی این کتاب در دهه  80شمسی
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 جنبههای گوناگــون این قیام عظیم
داشته است .محتوای کتاب موضوعات مختلفی را شامل
میشود 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 زمینههای قیام و گزارشهایی مفصل و جزئی از
واقعه عاشــورا و اتفاقات کربال به مخاطب ارائه میشود.
یکی دیگر از جنبههای 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 میشود .این قیام
همچون یک مکتب بزرگ فکری اهداف و حکمتهایی
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.

تاریخ اسالم

از مدینه تا مدینه
کتــاب «از مدینــه تــا
مدینه» اثــر محمدمهدی
تاجلنگرودی را انتشــارات
ســوره مهر منتشــر کرده
اســت .کتاب حاضــر که
به نقــد و بررســی روایات،
احادیــث و چگونگی واقعه
کربال میپــردازد مصایب و
مشکالت و آنچه بر حضرت
سیدالشهدا(ع) و خاندان و
یاران وی آمده را از زمان حرکت امام از مدینه تا بازگشــت
اهلبیت پس از شــهادت حضرت روی داده بیان میکند.
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
بهسوی 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
علیاکبر(ع) ،شهادت قاسم(ع) ،ابوالفضل(ع) ،علیاصغر(ع)،
وداع حضرت با زینالعابدین(ع) ،شهادت امام حسین(ع)،
صحنههای 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 ابنزیاد،
عبداهلل بن عفیف مدافع حریم اهلبیت(ع) ،زندان کوفه و
اسیران اهلبیت ،اسیران در شام ،جریان دیر راهب ،خطبه
حضرت زینب(س) در مجلس یزید ،ذکر مصیبت حضرت
رقیه(س) ،خطبه حضرت زینالعابدین(ع) ،مجلس عزای
امام حسین(ع) در شام ،خواستههای حضرت زینب(س)،
زیارت جابر از کربــا ،گفتار مورخین درباره ســر مقدس
سیدالشهدا(ع) و بازگشت اهلبیت(ع) به مدینه.
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نقل قول خبر
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 میشود 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 راهاندازی
شــد و این قطار کــه از روز شــنبه ۱۵مردادماه
همزمــان بــا هشــتم مــاه محــرم از تهــران بــه
مقصــد زنجــان برقــرار میشــود ،حــدود
۳۰۰صندلــی ظرفیــت دارد .بــرای راهانــدازی
قطار ویژه به مقصد قم ،کاشــان و یــزد که در
روزهای پایانی دهه اول محرم ،آیینهای ویژه
عزاداری برگزار میکنند مذاکره شده است.

عدد خبر

17
اثر

۳۸۰

رویداد

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

گردشــگری کشــاورزی از ابتــدای ســال
تاکنــون در کشــور اجــرا شــده اســت کــه
براساس اعالم معاونت گردشگری کشور
بســیاری از ایــن جشــنوارهها بــا موضــوع
خوراک ترکیــب شــده بودند .گردشــگری
کشــاورزی یکی از شــاخههای گردشگری
اســت کــه در وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی یــک میــز
تخصصی دارد.

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

یک روز پس از خبری شدن ورود
سازمان بازرســی کل کشور به
گزارش
ماجــرای ربوده شــدن تابلوی
منتسب به مظفرالدینشاه قاجار و فروش آن در
حراجی کریســتی لندن ،فرمانده یگان حفاظت
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی کشور
از تشــکیل کمیته مقابله با قاچاق آثار تاریخی و
صنایعدستی در وزارت میراث فرهنگی بهعنوان
بازوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد.
به گزارش همشهری ،این خبر درست در شرایطی
اعالم میشود که ماجرای سرقت یکی از اعضای
سابق یگان حفاظت میراثفرهنگی از موزه همدان
هم خبری شد و این فرد که آن زمان با قرار وثیقه
آزاد شــده بود بهتازگی در تهــران و اینبار نیز
بهدلیل 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 میشــوند امــا وزارت میراثفرهنگی و
کارشناســان آن حوزه همچنان از کافی نبودن
مجازاتهای مرتبط با قاچاق اشیای تاریخی در
کشــور خبر میدهند .مجازاتهایی 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
حبسهای کوتاهمدت آزاد میشوند و بار دیگر به
چرخه قاچاق و خرید و فروش آثار تاریخی کشور
ورود میکنند.
مقابله با حفاریهای غیرمجاز

عزتاهلل ضرغامی پیشتر درخصــوص مقابله با
قاچاق اشیای تاریخی و حفاریهای غیرمجاز در
محوطههای باستانی گفته بود که هنر آن است که
مجرمان این حوزه را تبدیل به دوستداران میراث
فرهنگی کشور کنیم.
برخی ناظران حوزه میراثفرهنگی اما از افزایش
حفاریهای غیرمجاز و خرید و فروش آثار تاریخی
در بازارهای سیاه بهدلیل شــرایط بد اقتصادی
به همشــهری خبر دادهاند .بهگفته 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

میشوند .درحالیکه سود اصلی ناشی از اقدامات
آنها به جیب قاچاقچیان حرفهای اشیای تاریخی
سرازیر میشود.
تشکیل کمیته مقابله با قاچاق

حاال اما سردار حسن مهری ،فرمانده یگان حفاظت
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی از
تشکیل کمیته مقابله با قاچاق اشیای تاریخی و

برنامهریزی کالن
مکث

محصوالت صنایعدستی در وزارت میراث فرهنگی
خبر داده است که بهگفته او با وظایف ستاد مقابله
با قاچاق کاال و ارز همخوان است و قرار است این
کمیته ارتباط ویژهای با ســتاد مقابله با کاال و ارز
برقرار کند.
ســردار حســن مهری گفته اســت که کمیته
مقابله با قاچاق اشــیای تاریخــی و محصوالت
صنایعدســتی ایران با دستور عزتاهلل ضرغامی،

دبیر کمیته مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و صنایعدستی با اعالم این موضوع که براساس بند
«ج» ماده ۳۶قانون مبارزه با کاال و ارز ،وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی در
فهرست دستگاههای کاشف است و به همین دلیل ،برنامهریزی کالن و تشریک مساعی با هدف
پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال در حوزه میراثفرهنگی و صنایعدستی ،ایجاد هماهنگی و
تعامل سازنده با ستاد مقابله با کاال و ارز ،ایجاد کارگروههای آموزشی و هماهنگی با دستگاههای
کاشف ،تشدید مقابله با سوداگران و انجام اقدامات پیشگیرانه ،جلوگیری از ورود صنایعدستی
قاچاق و تقلبی به کشور و ...از مهمترین اهداف تشکیل کمیته مقابله با قاچاق اشیای تاریخی
و صنایعدستی است.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی گفته است :براساس برنامهریزیها جلسات این کمیته
هر 3ماه یکبار به ریاست قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی برگزار میشود و نخستین
جلسه این کمیته نیز بهزودی برگزار خواهد شد و امید است با فعالیت این کمیته شاهد کاهش
جرائم در حوزه قاچاق میراثفرهنگی و صنایعدستی باشیم.

وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
تشکیل شده است.
بهگفته این مقام مســئول امنیتی ،علی دارابی
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور نیز
پیگیری زیادی برای تشکیل این کمیته داشت و
هدف اصلی از این اقدام ،کاهش جرائم مرتبط با
قاچاق در حوزه میراثفرهنگی و صنایعدســتی
کشور است.
ســردار مهری براســاس خبــری کــه وزارت
میراثفرهنگــی مخابره کرده گفته اســت که
از نخســتینروزهای انتصاب به سمت فرمانده
یگان حفاظــت میراثفرهنگی بهعنوان نماینده
تاماالختیار وزیر در جلسات ستاد مقابله با کاال و
ارز نیز شرکت میکرد.
او گفته است با توجه به حساســیتها در حوزه
مقابله با قاچاق اشــیای تاریخی و صنایعدستی
ضرورت تشــکیل این کمیته احســاس میشد
و خوشــبختانه ایــن کمیتــه تشــکیل و دبیر
و اعضــای ایــن کمیتــه در حکمی از ســوی
قائممقــام وزیــر و معــاون میراثفرهنگــی
منصوب شدند.

خبر روز

جدال رسانهای در معرفی ایران
توسط اینفلوئنسرهای روس
ورود اینفلوئنســرهای روس به ایران به همت یک زن روس
مقیم ایران تبدیل به یک جدال رسانهای در غرب با صنعت
گردشگری ایران شده است .تصاویر و فیلمهای 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 میبردند و لباس طراحان را در پاریس و لندن به رخ
میکشیدند ،حاال وارد تهران میشوند .چون دیگر اروپا به آنها
ویزا نمیدهد .در این گزارش به نقل از یکی از وبالگنویسان
روس که به ایران سفر کرده نوشته شده «از تفاوت بین انتظار
و واقعیت شگفتزده 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 خیلیها از اینکه گردشگران خارجی
در قالب بالگر به ایران میآیند ناخرسند هستند و میگویند
اینفلوئنسرهای تبلیغاتی روس از سبک زندگی مجلل خود
در ایران لذت میبرند.
به گزارش مهر ،نکتهای که در همه این گزارشها و انتقادها
نادیده گرفته میشــود این اســت که چرا نباید ایران زیبا
را نشــان داد؟ فارغ از اینکه این نمایش توســط خارجیها
انجام شــود یا افراد دیگر و حتی فارغ از اینکه چه کسانی با
چه اهدافی بالگرها را به ایران میآورند ســؤال اینجاســت
که ارائه تصویر از زیباییهای ایران چه مشــکلی را بهوجود
میآورد؟ همه ایرانیها بر این باور هســتند که کشورمان 4
فصل و دارای جاذبههای گردشــگری زیبایی است خیلی از
آنها وقتی تصویری از این زیباییها را منتشــر میکنند در
کنارش مینویسند اگر این زیباییها در خارج از کشور بود
چه تبلیغاتی که برای آن نمیشــد .اما حاال کافی است در
موتورهای جستوجوگر کلمه «ایران» نوشته شود آن موقع
است که خیلی از ما از انتشار تصاویر سیاه از ایران زیبایمان
ناراحت میشویم و میگوییم چرا خارجیها تصور میکنند
ایرانیها هنوز با شتر جابهجا میشوند و یا ايران 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 رسانههای معاند موجب شده تا موانع زیادی
برای دیدن جذابیتهای ایران بهوجــود بیاید آنقدر که هر
اندازه ایران را با تصاویر زیبایش نشان دهیم کسی آن را باور
نمیکند .هر چند در این نوع تصاویر و تورهای گردشــگری
باید نکاتی مدنظر قرار گیرد ازجمله اینکه شــرایط حضور و
حتی پوشش افراد در جاذبههای گردشگری باید بهگونهای
باشد که برای همه مردم در دسترس باشد نه عدهای خاص.

