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سرگردانى انسان معاصر كه محصول مســتقيم مدرنيته و برنامه هاى ناكارآمد 
توسعه و مدعيان جهانى سازى است، توسط دين كه فارغ از تفاوت هاى فرهنگى 
و اجتماعى با زبان فطرت با او سخن مى گويد، پايان مى يابد. در جامعه ما محبت 

و ارادت به معصومين(ع) به عنوان پيشوايان...

تأثير عزادارى عاشورا 
در اخالقى تر شدن رفتارهاى اجتماعى

كارشناسان بخش مسكن در گفت و گو با قدس هشدار دادند

 گسترش پديده «سكونت چند خانوار در يك خانه»
 ............ صفحه 4

براى بازى با 
توگو و روسيه

كى روش 
به 27 ملى پوش 

آماده باش داد

 حجت االسالم والمسلمين رئيسى با اشاره به فلسفه قيام عاشورا عنوان كرد 
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 آستان  حجــت االســالم و المسلمين 
سيد ابراهيم رئيسى در آيين خطبه خوانى 
شب عاشوراى حسينى با تأكيد بر اينكه 
عاشوراييان هيچگاه با يزيديان نمى توانند 
ســازش داشته باشند، گفت: امام حسين 

(عليه الســالم) براى هدايت بــا يزيديان 
مذاكره كرد، نه عقب نشــينى و سازش 
با دشمن. توليت آستان قدس رضوى، با 
اشــاره به اين مطلب كه نهضت عاشوراى 
حسينى جلوه تمامى مظاهر عالى انسانى 

است، خاطرنشان كرد: در تابلوى عاشورا 
وفا، عدالت، شــجاعت، آزاد زيستن، ايثار، 
ظلم ســتيزى و تمام مظاهر عالى انسانى 
قابل مشاهده اســت، عاشوراى حسينى 
صورت و ســيرت ديــن را احيا كرد.عضو 

مجمع تشــخيص مصلحت نظام با بيان 
اينكه در عاشورا همه مظاهر عالى انسانى 
نقش بسته و هرچه براى رسيدن به كمال 
نياز است در عاشــورا وجود دارد، عنوان 

 ............ صفحه 3كرد: عاشورا ...
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ضعف در محتوا 
آسيب ادبيات دينى است

جدايى كردستان عراق
آغاز تقسيم خاورميانه است

هشدار سيد حسن نصر اهللا با صادق كرميار نويسنده رمان عاشورايى «ناميرا»

پس از عاشورا 
معّرف حقيقى سيره حسينى باشيم

پس از عاشورا 
معّرف حقيقى سيره حسينى باشيم

جدايى كردستان عراق5
آغاز تقسيم خاورميانه است

هشدار سيد حسن نصر اهللا

ضعف در محتوا 2
آسيب ادبيات دينى است

 با صادق كرميار نويسنده رمان عاشورايى «ناميرا»

8
حجت االسالم والمسلمين قرائتى در گفت وگو با قدس:

w w w . q u d s o n l i n e . i r

حضرت زينب  الگوى رسانه هاى محور مقاومت
 بيت المقدس   منار صباغ مجرى يك برنامه سياسى در شبكه المنار به در اين شماره ويژه نامه بيت المقدس مى خوانيد

نام «بانوراما اليوم » است. وى در سال 2005 به المنار پيوست و پس از يك 
دوره آموزشى در بخش برنامه سازى و اخبار رسما فعاليتش را در اين شبكه 

آغاز كرد. وى در مصاحبه اى با روزنامه السفير لبنان مى گويد...

��ق�  آ�تانا�دوه�ب
آيين «خطبه خوانى» و «شام غريبان» 

در بارگاه منور حضرت رضا  برگزار شد
 ............ صفحه 3



خبر

سردار جزايرى خبر داد / رزمايش نظامى ايران و عراق در مرزهاى دو كشور

فارس: ايران و عراق در مرزهاى دو كشور رزمايش نظامى برگزار 
مى كنند

به گفته سخنگوى ارشد نيروهاى مسلح، رزمايش نظامى ايران 
و عراق در مرزهاى مشترك دو كشور طى روزهاى آينده برگزار 

مى شود.
سردار سيد مســعود جزايرى سخنگوى ارشد نيروهاى مسلح 
درخصوص جلسه فرماندهان نظامى با موضوع كردستان عراق 
اظهار داشت: در راستاى اجراى سياست هاى اعالمى جمهورى 

اســالمى ايران مبنى بر احترام به يكپارچگى و حفظ تماميت 
ارضى كشــور عراق و نيز به دنبال درخواســت دولت عراق در 
جهت همكارى جمهورى اسالمى ايران براى استقرار حاكميت 
دولت مركزى در پايانه هاى مرزى دو كشور، صبح شنبه نشست 
فرماندهان نيروهاى مســلح به رياست سردار سرلشكر محمد 

باقرى در ستاد كل نيروهاى مسلح برگزار شد.
جزايرى افزود: در اين جلسه با تأكيد مجدد بر تماميت ارضى و 
يكپارچگى عراق و غيرقانونى بودن همه پرسى استقالل در شمال 

اين كشــور، تصميمات الزم جهت برقرارى امنيت در مرزها و 
پذيرش نيروهاى دولت مركزى عراق جهت استقرار در پايانه ها 

اتخاذ شد.
وى گفت: در اين جلســه مقرر شــد رزمايش مشترك اقتدار 
توســط نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران و واحدهايى از 
ارتش عراق در مرزهاى مشترك در مناطق مرزى قصرشيرين تا 
پرويزخان، مرز باشماق در مريوان و مرز تمرچين در پيرانشهر در 

روزهاى آينده برگزار شود.

هشدار سيد حسن نصر اهللا :

جدايى كردستان عراق آغاز تقسيم خاورميانه است

گزارش خبرى

 مهــر  دبيركل حــزب اهللا لبنــان جدايى 
كردســتان عراق را آغاز تقســيم خاورميانه 
دانست و تاكيد كرد: توطئه جدايى و تقسيم 

كشورها همان طرح خاورميانه جديد است.
ســيد حســن نصراهللا كه در ضاحيه جنوبى 
بيروت در مراســم عاشــورا سخن مى گفت 
افزود: بعد از شكســت توطئه داعش، توطئه 
تقسيم منطقه آغاز شده كه نخستين مرحله 
آن از كردستان عراق آغاز شده است. مسئله 
كردســتان عراق، موضوع تعيين سرنوشــت 
نيست بلكه تقســيم منطقه بر اساس نژاد و 
قوميت مطرح است. نبايد موضع آمريكا در اين 
زمينه را باور داشت. همه كشورهاى منطقه و 
مسلمان بايد در برابر تقسيم بايستند و آن  را 

موضوع داخلى ندانند.
سيدحســن نصراهللا افزود: هر كشورى كه از 
تقســيم عراق حمايت كند دچار اين بحران 
و مشكل خواهد شد. عربستان از كشورهايى 
است كه بيشترين زمينه را براى تقسيم شدن 
دارد. تقسيم منطقه يعنى ورود به جنگى كه 

پايان آن مشــخص نيست. مشكل كردستان 
عراق، كردها نيســتند بلكه سياســتمداران 
كردند كه به دنبال منافع خود هستند. مقامات 
كرد اگر مخالفت هاى شديد عربى و اسالمى را 

ببينند بر سر ميز گفت وگو بازخواهند گشت.
وى افزود: عربســتان در نوك پيكان حمله به 
محور مقاومت قرار دارد. كشورهايى كه از نفوذ 
ايران ابراز نگرانى مى كنند بدانند كه خود آنها 
با سياست هاى نادرســت باعث افزايش نفوذ 

ايران در منطقه شده اند. 
سيد حســن نصراهللا به صهيونيست ها درباره 
هرگونه حماقت هشــدار داد و گفت: نتانياهو 
و كابينــه وى تصويــر درســتى از آنچه در 

انتظارشان است، ندارند.
وى افزود: از كســانى كه به فلسطين اشغالى 
آمده انــد، مى خواهم كه آن را ترك كنند و به 
كشورهايى كه از آمده اند، بازگردند تا در هيزم 
جنگى كه كابينه احمق اين رژيم بر مى افروزد 

نباشند.
سيد حسن نصراهللا در ادامه اظهار داشت: اگر 

عراقى ها و سورى ها و لبنانى ها منتظر دولت 
آمريكا و ائتالف بين المللى مى ماندند، تاكنون 
داعش حضور داشــت و شــعارهايش ادامه 

مى يافت. 
نصــراهللا در ادامه افزود: ايــن جنگ ظالمانه 
ضد يمن كه حكام رياض دســتاوردى از آن 
نداشته اند، بايد متوقف شود. يمنى ها مى دانند 
كه نتيجه پايدارى پيروزى است و بهاى جنگ 
بــه هر اندازه كــه زياد باشــد بزرگ تر و كم 
هزينه تر از تسليم شدن در برابر كسانى است 

كه قصد مصادره حاكميت آن ها را دارند.
دبير كل حزب اهللا لبنــان افزود: بايد از ملت 

مظلوم بحرين نيز ياد كنيــم كه در معرض 
سركوب قرار دارند و در زندان به سر مى برند. 
درحالى كه علماى بحريــن در محدوديت و 
تنگنا هستند، منامه در راستاى عادى سازى 

با رژيم صهيونيستى حركت مى كند.
وى تأكيد كرد: همچنين بايد با مســلمانان 
ميانمار فاجعه جديدى كه امت اسالمى گرفتار 
آن شده است، همبستگى كنيم. مسئوليتى 
بزرگ بر دوش كشــورهاى اسالمى است كه 
قبل از اينكه دير شــود حركتى انجام دهند 
و همه بايــد بدانيم كه اين مشــكل با رژيم 

نژاد پرست است.

در خطبه هاى نماز جمعه مشهد مطرح شد

روايت آيت اهللا علم الهدى از تشييع شهيد حججى از نگاه واشنگتن پست
تسنيم : نماينده ولى فقيه در استان خراسان 
رضوى گفت: واشــنگتن پست كه يك رسانه 
آمريكايى اســت رســماً اعالم كرد كه تشييع 

رزمنده ايرانى مانند يك نماد بود.
آيت اهللا سيداحمد علم الهدى در خطبه هاى نماز 
جمعه مشــهد در جوار بارگاه منور رضوى و در 
جمع زائران و مجاوران اظهار داشت: جامعه بايد 
به تمام دنيا اعالم مى كرد كه هنوز در كشــور 
ذائقه انقالب و شــهادت از ميــان نرفته و اين 
خالف تحليل برخى است كه مى گويند سفره 
دين در كشور جمع شده و بايد به انقالب و دين 
و شهادت كارى نداشت. اين ها جامعه و مردم را 

نشناخته اند و به صرف ارتباط با عده اى ولنگار 
تصور مى كنند تمام جامعه همين ها هســتند. 
شهادت هدف نيست، بلكه ابزار هدف و مقصد 

است مردم ما ذائقه شهادت دارند.
نماينده ولى فقيه در استان خراسان رضوى بيان 
كرد: در هفته گذشــته شاهد بوديم كه توطئه 
نابكارانه اى از ســوى استكبار جهانى در جهت 
جداســازى كردســتان عراق از سرزمين عراق 
صورت گرفت كه حركتى نابكارانه جهت جبران 
شكســت جريان هاى تكفيرى بود و اســتكبار 
جهانى درصدد ايجاد اســرائيل دوم در منطقه 
برآمد و مســئله همه پرسى و تجزيه كردستان 

عراق را مطرح كرد.
امام جمعه مشهد مقدس افزود: خانواده بارزانى 
از دوران گذشته يك خانواده سرسپرده آمريكا 
بــود و پدر اين ها به عنوان مــزدور مدت ها در 
كردستان عراق در خط مبارزه با نفوذ شوروى با 
حزب بعث جنگيد و در نهايت شكست خورد و 
شاه ملعون مالمصطفى بارزانى را پناه داد و با دو 

پسرش به ايران آمدند و در كرج ساكن شدند.
آيت اهللا علم الهدى خاطرنشــان كــرد: بعد از 
پيروزى انقالب اســالمى فرزندان وى از كشور 
خارج شدند؛ زيرا پناه گرفته محمدرضاى ملعون 
بودند و مزدور و سرسپرده آمريكا بودند. مزدورى 

تبــار بارزانى به عنوان سرســپردگى آمريكا به 
حدى رسيده است كه نقش دوم صهيونيستى 
را در منطقه ايفا كند و نوكر و سرسپرده آمريكا 
شود و اينكه آمريكا ابتدا با تجزيه مخالفت كرد 
يك تاكتيك و شــيطنت بود. وى با اشــاره به 
اينكه اين ها دنبال ايجاد اسرائيل دوم در منطقه 
هســتند، اظهار داشت: دشمن استكبارى برابر 
نظام ما با همه قدرت ايســتاده است اما نقطه 
مقابلش كه تجلى نور خدا بود، اين تشييع پيكر 
يك سرداده و جان داده در راه خدا بود. از ابتداى 
پيروزى انقالب جز تشييع امام بزرگوار تشييعى 

با اين عظمت صورت نگرفته است.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

تظاهرات كفن پوشان بحرينى در حمايت از آيت اهللا قاسم    مهر: عزاداران كفن پوش در مناطق مختلف بحرين، با پايان مراسم عزادارى ظهر عاشورا در حمايت از آيت اهللا عيسى 
قاسم، دست به تظاهرات زدند. عزاداران حسينى در منطقه الدراز محل سكونت آيت اهللا عيسى قاسم نيز به سمت منزل آيت اهللا عيسى قاسم حركت كرده و با مأموران امنيتى درگير شدند.

در همين حال نظاميان آل خليفه محاصره منزل آيت اهللا عيسى قاسم و منطقه الدراز را تشديد كردند.

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

 مهر وزير خارجه كشــورمان گفت: در 
منطقــه ما، احترام به مرزهــا و احترام به 
تماميت ارضى همه كشورها اهميت دارد، 
در غير ايــن صورت با شــرايطى روبه رو 
خواهيم شد كه كنترل آن ها بسيار دشوار 

خواهد بود.
به گزارش شــبكه تلويزيونى الجزيره وزير 
خارجــه ايران در گفت وگو با اين شــبكه 
تأكيد كرد همه پرســى منطقه كردستان 
عــراق ثبات و امنيت منطقــه را به خطر 

مى اندازد. 
محمد جواد ظريف در مصاحبه با خبرنگار 
اين شــبكه در واشــنگتن، درباره موضع 
ايران در برابر همه پرســى 
كردســتان  منطقه  جدايى 
عــراق گفت: سياســت ما 
درباره همه پرسى، بر اساس 
هدف ما براى تحقق ثبات در 
منطقه، مشخص مى شود. ما 
دوستان دائم كردها بوده ايم و 
خواهيم بود. ما كردهايى در 
ايران داريم و از روابط خوبى 
با آن ها برخوردار هستيم. ما 
همچنين روابط برجسته اى با 
دولت منطقه كردستان عراق 
داريم. همان طور كه گفتم 
ما از جمله نخستين كسانى 
بوديم كه به آن ها، زمانى كه 
با حمله داعش روبه رو شدند، كمك كرديم.
ظريف افزود: اين همه پرسى را غيرقانونى 
و بر خالف قانون اساسى عراق مى دانيم و 
معتقديم موجب بى ثباتى در داخل عراق 
به درجه خطرناكى خواهد شد كه در نهايت 
به نفع دوســتان كرد ما در عراق نخواهد 
بود. كردهاى عراق از زمان سرنگونى صدام 
دستاوردهاى زيادى داشته اند و مى توانند با 
مذاكره در چارچوب قانون اساسى عراق به 
دستاوردهاى بيشترى برسند. ما برگزارى 
همه پرسى را تصميم متهورانه اى مى دانيم 
كه حركت در مسير عكس منافع منطقه و 

منافع دوستان كردمان است.
وزير خارجه كشــورمان در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا خواست كردهاى عراق براى 
جدايى از اين كشــور را قانونى مى دانيد؟ 
افزود: بــه اعتقاد من، مســئله در اينجا 
مربوط به ثبات و امنيت منطقه است. براى 
دوســتان ما در عراق و ديگر قشرهاى اين 
كشور مهم است كه با يكديگر متحد شوند 
و تماميت ارضى اين كشور و وحدت ملى 
را حفظ كنند. عراق كشور مهمى در جهان 
عرب و منطقه است. در منطقه ما، احترام 
به مرزها و احترام به تماميت ارضى همه 
كشــورها اهميت دارد، در غير اين صورت 
با شرايطى روبه رو خواهيم شد كه كنترل 
آن ها بســيار دشوار خواهد بود و به منافع 
همه طرف ها بويژه قشــرهاى مختلف در 

جامعه عراق آسيب خواهد رساند.

 جهانگيرى: بايد بغداد را
در مديريت اوضاع قويًا حمايت نماييم

در هميــن حال معاون اول رئيس جمهور 

هم با اشــاره به اينكه مبناى ما مصوبات 
مجلس عراق و تصميمات دولت العبادى 
است، گفت: بايد بغداد را در مديريت اوضاع 

قوياً حمايت نماييم.
اســحاق جهانگيرى عصر پنجشــنبه در 
تماس تلفنى بن على ييلديريم، نخســت 
وزير تركيه گفت وگوهاى سه جانبه ايران، 
تركيه و عراق را در ســطح دســتگاه هاى 
اطالعاتى و وزراى خارجه مفيد ارزيابى كرد 
و وحدت رويه در مديريت شرايط كنونى 
را ضرورى دانســت و گفت: رايزنى هاى ما 
در بغــداد تــداوم دارد و تالش مى نماييم 
تحــوالت بعــد از همه پرســى مديريت 
گردد. مبناى ما مصوبــات مجلس عراق 
و تصميمات دولــت العبادى بوده و قانون 
اساسى عراق بايد محور باشد.ما بايد بغداد 

را در مديريت اوضاع قوياً حمايت نماييم.
جهانگيــرى تصريح كرد: بــه هيچ وجه 
نبايد اجازه دهيم كه مرزهاى بين المللى 
مخدوش شــود و بايــد از تماميت ارضى 
عراق و سوريه به طور كامل حمايت كنيم 

و همبســتگى ايران و تركيه در اين راستا 
بسيار مهم و تأثيرگذار است.

نخست وزير تركيه نيز در اين تماس تلفنى 
با اشاره به اينكه تحوالت اخير منطقه بيش 
از ساير كشــورها در كانون توجه ايران و 
تركيه قرار گرفته، اهميت ارتقاى ســطح 
روابط و هماهنگى ها ميان تهران و بغداد را 
مورد تأكيد قرار داد و گفت: رئيس جمهور 
تركيه قرار است چهارم اكتبر به تهران سفر 
كند كه اميدوارم در اين سفر تصميمات و 
توافقات مناسبى ميان دو كشور اتخاذ شود.
وى با اشــاره به برگزارى همه پرســى در 
شــمال عراق، ايــن اقدام را يك اشــتباه 
راهبردى دانســت و گفت: اين مسئله در 
نتيجــه زياده خواهى برخــى افراد ايجاد 
شده و موجب گرديده كه آرامش در سطح 
منطقه برهم بخورد. وى تأكيد كرد: ايران، 
تركيه و عراق بايد به عنوان كشــورهاى 
همسايه ابتكار عمل بيشترى از خود نشان 
دهند و به همكارى و هماهنگى هاى خود 

بيفزايند.

وزير خارجه كشورمان در مصاحبه با الجزيره:

همه پرسى كردستان عراق ثبات منطقه را به خطر مى اندازد

  آقاى جهانگيرى در جمع همكارانشــان مدعى شدند كه پرچم مبارزه با 
فساد دولت همچنان باالست! مردم آنچه از مبارزه شما با فساد در اين سال ها 
ديده اند، حمايت قاطع از مفســدين، نجومى بگيران، قاچاقچيان پوشــاك 
و وثيقه گذاشــتن ميلياردى براى متهم فســاد اقتصادى بوده كه نتيجه آن 
انباشــته شدن بازار از كاالى قاچاق، تعطيلى كارخانه ها و فقيرتر شدن قشر 
ضعيف جامعه بــوده كه با ادامه اين روند فقط خداونــد به داد ملت مظلوم 

برسد. 9150002495
 آقاى ســخنگوى كميسيون انرژى نبايد بدون اذن مردم و در جهت خالف 
خواســت مردم بنزين را گران كند. همه مى دانند  تجربه نشان داده با گران 
شــدن بنزين همه كاالها گران مى شــود و از آن طرف درآمد و قدرت خريد 

مردم هم صفر. 9150003099
 چرا حقوق من پرســتار اتاق عمل با تحصيالت كارشناسى و رزومه كارى 
باال بايد برابر با قانون كار باشــد؟ البته در بخش خصوصى و خيريه، اعتراض 

به معناى اخراج است! 9150009875
 جواب  آن  كسى كه  روزى  10 هزار تومان  خرج  آرايش  مى كند، اين است:  
شايد  شما  چنين  هزينه اى  بكنيد  ولى   ما  با 10 هزار تومان  زندگى  راه  مى بريم. 
شــما  كه  داريد لطف كرده هزينه  دو سه  نفر را  قبول  كنيد، چون بسيار  ثواب 

 دارد. 9150000367
 بر خالف انتظار آقاى زنگنه، اعالم شــده كه هيئت رئيسه مجلس تصويب 
كرده بايد نمايندگان در شركت هاى دولتى استخدام شوند! نويد وكيل الدوله 
شدن نمايندگان را دارد و نفوذ عوامل قدرت و ثروت در نمايندگان و تصويب 
قوانين در جهت منافع آن هــا و جلوگيرى از قوانينى كه به نفع ملت و ضرر 
آن هاســت و ضعف ديوان محاسبات را تقويت مى كند بايد با تصويب قانون با 
هرگونه منافع شــخصى كه در تضاد با منافع ملت اســت قاطع برخورد كرد. 

9900007399
 عضو كميسيون كشاورزى در مجلس دهم درباره ورود محصوالت تراريخته 
بدون ضابطه به كشور هشدار داد! در 8 تا10سال گذشته ساالنه بين10 تا 15 
ميليون تن انواع محصوالت تراريخته وارد كشــور شده و دستى دستى انواع 
ســرطان ها را براى ما بيچاره ها به ارمغان آورده اند، بدون اينكه كسى چيزى 

بگويد! 9100001964
 بانــد انحصارگر محافظه كار متجلى در كارگــزاران و رئيس مجلس براى 
حفظ باند خود ســناريوى به قدرت رساندن على الريجانى به سمت رياست 
جمهورى و مهره اصلى خود محسن هاشمى را با چراغ خاموش براى محفوظ 
نگه داشــتن وى از هرگونه آسيب در نظر دارد و مى خواهند از هر دوى آن ها 
چهــره اى معتدل و حامى ملت و پرطرفدار درســت كنند! و هرگونه انتخاب 
ديگرى را ضد منافع ملت معرفــى كنند، در حالى كه مواضع اين ها تاكنون 

مبهم بوده است. 9900007399
 با عرض تأســف خدمت آن كســانى كــه از خدا طلب عفو و بخشــش 
مى كننــد، به خاطر آنكه به روحانى رأى دادنــد، بايد عرض كنم مگر چهار 
ســال براى خدمت به مردم كم است، مگر اين چهار سال شما راضى بوديد 
كه گول وعده هاى آن ها را خورديد، مگر شــما فكر و انديشــه نداريد، شما 
جواب اين همه انســان فقير را چگونه مى دهيد؟ بايد آن دنيا جوابگو باشيد! 

9150009201
 همــراه اول روزى چندين بار تبليغ مى كند، بياييد ســيم كارت خود را 
تبديل به يوســيم كنيد و از 20 گيگ اينترنت هديه رايگان استفاده كنيد و 
من اين كار را كردم ولى متأسفانه در قبض جديدم مبلغ 47 هزار تومان بابت 

اينترنت آمده! آيا اين كار درست است؟9150005829
  ســخنگوى دولت علت افزايش هزينه دولت در ســال جارى را ناشــى 
از تورم و عادى دانســته اند! بايد از ايشــان پرســيد آيا اين حقوق نجومى 
و فســاد بى ســابقه ادارى تأثيرى در هزينه هاى دولت شما نداشته؟ چرا 
در دولت قبل از شــما با وجود تورم بسيار باالتر، هزينه هاى دولتى اضافه 
نمى شــد؟ آيا اين خانه هاى ميلياردى و ثروت هاى هنگفتى كه دولتمردان 

شما اندوخته اند از همين بودجه ها نيست؟9150001495

با حضور رهبر معظم انقالب 
در حسينيه امام خمينى(ره)

مراسم عزادارى شام غريبان 
امام حسين  برگزار شد

پايگاه اطالع رســانى دفتــر مقام معظم 
رهبرى: مراسم عزادارى سرور و ساالر شهيدان 
حضرت اباعبداهللا الحســين (عليه الســالم) و 
اصحاب با وفاى ايشان در شام غريبان با حضور 
رهبر معظم انقالب اسالمى، مسئوالن و هزاران 
نفر از دلسوختگان شهيدان و آزادگان كربال شب 
گذشته در حسينيه امام خمينى(ره) برگزار شد.
اين مراســم، حجت االســالم والمسلمين  در 
پناهيان با اشــاره به پيام هاى مشــترك قيام 
عاشورا و فرج حضرت بقية اهللا (عج)، «تحجر» و 
«غرب زدگى» را از مهم ترين موانع بسط انديشه 
انتظار در جامعه دانست و گفت: منتظر بايد با 
احساس مســئوليت جهانى، به وضع موجود و 
ظالمانه حاكم بر دنيا معترض باشد و عاشقانه و 
در قامت يك منتظر فعال، در جهت آماده كردن 
مقدمات وضع مطلوب و مدينه فاضله مهدوى 

تالش و اقدام كند.
همچنين در اين مراسم، آقايان انسانى و مطيعى 
بر مصائب حضرت سيدالشــهدا (عليه السالم) 
و اهل بيت ايشــان، مرثيه سرايى و نوحه خوانى 

كردند.

ايران اسالمى 
سوگوار سيد و ساالر شهيدان

ســوگوارى  و  عــزادارى  مراســم  قــدس: 
سيدالشــهدا(ع) همزمان با تاسوعا و عاشورا در 

تمامى شهرهاى ايران اسالمى برگزار شد.
همزمان با عاشوراى حسينى، ايران اسالمى در 
عزاى شــهادت سيد و ساالر شهيدان اباعبداهللا 
الحســين(ع) به سوگ نشســت و دسته هاى 
عزادارى در نقاط مختلف كشــور به سوگوارى 
پرداختند. نماز ظهر عاشورا نيز در سراسر كشور 

به صورت باشكوهى برگزار شد.
عزاى حسينى در مشهد مقدس و در بارگاه منور 
رضوى نيز اقامه شد و زائران رضوى اين مصيبت 
عظمى را به امام رضا(ع) تسليت و تعزيت گفتند. 
همزمان با ايران اسالمى، مراسم عزادارى عاشورا 
در نقاط مختلف جهان ازجمله در كربالى معلى 
و عتبات عاليات برگزار شــد. خيل عظيمى از 
مردم عــزادار، خود را در اين روز به حرم مطهر 
امام حسين (ع) رساندند. رسانه هاى بين المللى، 
عزاداران حسينى حاضر در كربالى معلى را بالغ 

بر شش ميليون نفر اعالم كردند.

آيت اهللا امامى كاشانى:
تجزيه عراق، خيانت

 به آيندگان است
امام جمعه موقت تهران گفت: برادران و خواهران 
كرد بايد فردا به فرزندان و آيندگان خود پاسخ 
بگويند كه چرا چنين خيانتى كردند و عراق را 
تجزيه نمودند و جنگ هاى بســيارى را موجب 
شدند؟آيت اهللا امامى كاشانى با اشاره به موضوع 
همه پرسى استقالل اقليم كردستان عراق، يادآور 
شد: به برادران و خواهران ُكرد مى گويم كسانى 
كه اين برنامه را درســت كردند به پشــتيبانى 
آمريكا و اســرائيل اين كار را كردند و شما بايد 
فردا به فرزندان و آيندگان خود پاسخ بگوييد كه 
مى پرسند چرا پدر و مادر ما اين چنين خيانتى 
كردنــد و عراق را تجزيــه نمودند و جنگ هاى 

بسيارى را موجب شدند؟

جلوگيرى از ورود عكاسان 
رسانه ها به حرم مطهر رضوى 

صحت ندارد
آستان نيوز: مديركل روابط عمومى و امور رسانه 
آســتان قدس رضوى با اشــاره به برخى اخبار 
منتشر شــده، گفت: جلوگيرى از ورود عكاسان 

رسانه ها به حرم مطهر رضوى صحت ندارد.
توكلى زاده با اشــاره به حواشى اخير درباره خبر 
ورود عكاسان رسانه ها به حرم مطهر رضوى اظهار 
داشت: آستان قدس رضوى همواره با آغوش باز 
پذيراى همه رسانه هاى كشــور است و مطالب 
مطرح شــده درباره ممانعت از حضور عكاسان 
رسانه ها در حرم مطهر رضوى نادرست مى باشد.

وى در ادامه با دعوت از رسانه هاى سراسر كشور، 
خاطرنشان كرد: همه رسانه هاى كشور مى توانند 
با هماهنگى با اين اداره كل از فيض حضور در 
حرم مطهــر رضوى بهره مند گردند و به عنوان 
خادمان رســانه اى اين آستان مقدس فعاليت 

نمايند.

خبر

صداى مردم   

اخبار بين الملل

همه پرسى استقالل كاتالونيا 
با وجود مخالفت اسپانيا برگزار شد

قدس: همه پرســى استقالل كاتالونيا 
با خشونت مأموران پليس ضدشورش 

روبه رو شد. 
منطقه كاتالونياى اسپانيا سرانجام روز 
يكشنبه همه پرسى استقالل را برگزار 
كرد. اين همه پرســى در حالى برگزار 
شــد كه دولت مركزى اســپانيا بارها 
مخالفت خود را با آن اعالم كرده و در روزهاى گذشــته شمار قابل توجهى نيروى 

نظامى به اين منطقه فرستاده است.
رأى دهندگان كاتالونيا از اولين ساعات روز يكشنبه در مراكز اخذ رأى حاضر شدند و 

با وجود افزايش تنش ها و وقوع درگيرى ها، رأى خود را صندوق انداختند.
پليس اسپانيا در تالش براى ممانعت از شركت مردم در اين رأى گيرى، وارد مراكز 
اخذ رأى شــده و عالوه بر توقيف تجهيزات رأى گيرى، به شــمار قابل توجهى از 

شهروندان نيز با گلوله هاى پالستيكى شليك كرده است.
بنــا اعالم مقامات دولت محلى كاتالونيا، در اين خشــونت ها بيــش از 300 نفر از 

شهروندان كاتالونيايى زخمى شده اند.
كاتالونيا بخشــى خودمختار در شــمال شرقى كشور اسپانيا اســت. گرايش هاى 
جدايى طلبانه در كاتاالن كه در دهه هاى گذشــته در اقليت بود در سال هاى اخير 
قدرت بيشترى گرفته اند. جدايى خواهان كاتالونيا و شمارى از اقتصاددانان معتقدند 
جدايى اين ايالت از دولت مركزى به سود آن خواهد بود؛ چرا كه 27 درصد صادرات 
اسپانيا از اين منطقه است و 25 درصد توريست هاى اسپانيا نيز مقصدشان كاتالونيا 

است. مركز كاتالونيا شهر بارسلون است.

ظريف امروز به عمان مى رود
ايرنا: وزير خارجه كشورمان امروز دوشنبه به عمان سفر مى كند.

سخنگوى وزارت خارجه با اعالم اين خبر افزود: محمد جواد ظريف روزهاى دوشنبه 
و سه شــنبه هفته جارى در چارچوب مشورت هاى مستمر دوجانبه و منطقه اى، به 

كشورهاى عمان و قطر سفر خواهد كرد.
بهرام قاسمى تصريح كرد: وزير خارجه در اين سفر عالوه بر مالقات با وزراى خارجه، 
با برخى ديگر از مقامات عالى رتبه اين دو كشور نيز ديدار و گفت وگو خواهد كرد.   

روسيه در واكنش به سخنان سفير آمريكا در سازمان ملل:
دليلى براى بازرسى از مراكز نظامى ايران وجود ندارد

ايسنا: وزارت امور خارجه روسيه اعالم كرد، الزم است آمريكايى ها دوباره از اول مفاد 
برجام را بخوانند تا با تعهدات ذكر شده در برجام آشنا شوند و همچنين الزم است 

وظايف آژانس را هم بهتر بدانند.
به گزارش خبرگزارى اسپوتنيك، وزارت خارجه روسيه اعالم كرد: هيچ دليلى وجود 
ندارد آژانس بين المللى انرژى اتمى درخواست بازرسى از اماكن نظامى ايران را صادر 

كند.
اين وزارتخانه در واكنش به ســخنان نيكى هيلى، ســفير آمريكا در سازمان ملل 
متحد افزود: واشنگتن اين گونه برداشت مى كند كه روسيه از ايران حمايت مى كند 
و نمى گذارد كه آژانس بخصوص از اماكن نظامى بازرسى هاى بيشترى انجام دهد. 
الزم است كه اين دوستان آمريكايى دوباره از اول مفاد برجام را بخوانند تا با تعهدات 
ذكر شده در برجام آشنا شوند و همچنين الزم است وظايف آژانس را هم بهتر بدانند.

فرودگاه المالحه در جنوب الحويجه عراق آزاد شد
تسنيم: نيروهاى الحشد الشعبى عراق ظهر ديروز فرودگاه المالحه در جنوب منطقه 

الحويجه را آزاد كردند.
به گزارش ســايت االتجاه، ستاد اطالع رسانى نيروهاى الحشد الشعبى در بيانيه اى 
اعالم كرد: تيپ دوم نيروهاى الحشــد الشــعبى فرودگاه المالحه در جنوب شرقى 
الحويجــه را آزاد كرد. اين بيانيه افزود: نيروها هم اكنون كار پاكســازى فرودگاه از 

بمب هاى كارگذاشته شده را آغاز كرده اند.
عناصر گروه تروريستى داعش اين فرودگاه را پيش از فرار بمب گذارى كردند.

 براى دوستان ما 
در عراق و ديگر 
قشرهاى اين كشور 
مهم است كه با 
يكديگر متحد 
شوند و تماميت 
ارضى اين كشور 
و وحدت ملى را 
حفظ كنند

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

روزنامــه قدس با توجه به تعطيلى رســمى 
روزهاى تاسوعا و عاشــوراى حسينى براى 
امروز تنها هشــت صفحه به عنوان صفحات 
اصلى به همراه چهار صفحه ويژه هشــت و 
هشت صفحه ويژه نامه بيت المقدس منتشر 
كرده و از روز آينده طبق روال گذشــته در 

اختيار مخاطبان گرامى قرار خواهد گرفت. 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

طنين نداى «لبيك يا حسين» در اجتماع عظيم عاشوراييان   آستان: در سالروز عاشوراى حسينى، اجتماع عظيم عزاداران حضرت سيدالشهدا(ع) در حرم مطهر امام رضا(ع) در قالب هيئت هاى مذهبى و 
عموم زائران برگزار شد. اين اجتماع عظيم پس از نماز ظهر و عصر آغاز شد. گفتنى است همزمان با اذان ظهر خيل عظيم عزاداران حسينى در حرم مطهر رضوى و خيابان  هاى منتهى به حرم امام رضا(ع) عزادارى خود 

را متوقف و به تأسى از سيدالشهدا نماز اول وقت را در روز عاشورا به جماعت اقامه كردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r همزمان با تاسوعاى حسينى برگزار شد
بزرگ ترين اجتماع هيئت هاى مذهبى در حرم رضوى

اجتماع  بزرگ تريــن  آســتان: 
هيئت هاى مذهبى در روز تاسوعا 
با حضور عموم زائــران و مجاوران 
بــارگاه ثامن االئمــه(ع) در صحن 
جامع رضوى برگزار شــد. در روز 
تاســوعا، اجتماع عظيــم عزاداران 
حضرت عبــاس(ع) در حرم مطهر 
امام رضا(ع) بــا حضور هيئت هاى 

مذهبى و عموم زائران پس از اقامه نماز ظهر و عصر به امامت آيت اهللا علم الهدى؛ 
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى برگزار شد.

در اين برنامه مداحان و ذاكران خاندان عصمت و طهارت، به مديحه سرايى و ذكر 
مصيبت پرداخته و در پايان مجلس سينه زنى باشكوهى برپاشد.

گفتنى است؛ همزمان با اذان ظهر خيل عظيم عزاداران حسينى در حرم مطهر 
رضوى و خيابان هاى منتهى به حرم امــام رضا(ع) عزادارى خود را متوقف و به 

تاسى از سيدالشهدا نماز اول وقت را در روز تاسوعا به جماعت اقامه كردند.

عزادارى محرم در مهدالرضاهاى آستان قدس رضوى 
آســتان: مدير مركز قرآن كريم ســازمان فرهنگى آســتان قدس رضوى از 
برگزارى مراسم عزادارى دهه اول محرم سيد و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهللا 

الحسين(ع) در مهدالرضاهاى آستان قدس رضوى خبر داد.
حجت االســالم والمسلمين سيد مسعود ميريان با بيان اينكه بيش از 16 هزار 
دانش آموز و فراگير قرآنى در  114 شعبه سطح شهر مشهد و 11 استان و 60 
شهرســتان كشور ثبت نام كردند، بيان كرد: همزمان با فرا رسيدن ايام شهادت 
حضرت اباعبداهللا الحســين(ع) مراسم عزادارى و سينه زنى ويژه دانش آموزان و 

فراگيران قرآنى در مهدالرضاهاى آستان قدس رضوى برگزار شد.
حجت االسالم ميريان عنوان كرد: در ايام حزن و اندوه ويژه برنامه هاى متنوعى 
همچون مرثيه ســرايى، مداحى، پذيرايى و ســينه زنى توســط دانش آموزان 

مهدالرضاهاى آستان مقدس امام رضا(ع) اجرا شد.
وى ادامه داد: همچنين معلمان قرآنى در اين ايام داســتان هاى شــهداى كربال 
همچون حضرت قاسم(ع)، حضرت على اكبر(ع)، حضرت على اصغر(ع)، حضرت 
ابوالفضل العباس(ع)، امام حســين(ع)، حضرت رقيه(س)، حضرت زينب(س) و 
ديگر فداكاران دشــت كربال را در قالب قصه، نقاشى و كاردستى براى كودكان 

بيان كردند.

فرمانده يگان حفاظت حرم مطهر رضوى:
عزادارى ها در امنيت كامل برگزار شد

آستان: فرمانده يگان حفاظت حرم 
مطهر رضوى گفت: با اســتعانت از 
الطاف الهى وعنايت ائمه اطهار(ع) 
در ايام تاسوعا و عاشوراى حسينى 
شاهد برگزارى مراسم عزادارى حرم 
مطهر رضوى در امنيت كامل بوديم.
سرهنگ پاسدار حسن رمضان زاده 
افزود: در راستاى تأمين حداكثرى 

امنيت حرم مطهر رضوى بخصوص در ايام تاســوعا و عاشــوراى حسينى، اين 
يگان در محدوده مأموريتى خود، گردان هاى امنيتى متشكل از نيروى آموزش 
ديده افتخارى بسيج را به خدمت گرفته و نيز از ظرفيت ساير يگان هاى مرتبط 
اســتفاده نمود تا زائــران بارگاه منور رضوى بتوانند در فضايــى امن و آرام، به 

عزادارى بپردازند. 
وى ادامه داد: اليه هاى مختلف از جمله كنترل نامحســوس امنيتى در پيرامون 

حرم مطهر رضوى به صورت شبانه روزى فعال است. 

خـــبر

 قدس  آيين هاى سنتى «خطبه خوانى» 
و «شــام غريبان» با حضور توليت آستان 
قدس رضــوى، مســئوالن كشــورى و 
لشــكرى، خــدام و زائران بــارگاه منور 
حضرت رضا(ع) برگزار شــد. بنا به سنت 
هر ســاله در حرم مطهر رضوى، مراسم 
خطبه خوانى در شــب عاشوراى حسينى 
و مراسم شــام غريبان در شــامگاه روز 
عاشــورا برگزار شــد و خدام حرم مطهر 
رضوى شامل دربانان، كفشداران، فراشان 
و حفــاظ، به همراه عموم زائران آســتان 
مقدس حضرت رضا(ع) از فيض حضور در 

اين مراسم معنوى بهره مند شدند. 

 آيين خطبه خوانى شب عاشورا 
در حرم مطهر رضوى

آيين سنتى خطبه خوانى شنبه شب همزمان 
با شــب دهم محرم الحرام و سالگرد واقعه 
خونين عاشورا، در حرم مطهر حضرت امام 

رضا (ع) برگزار شد.
اين آيين پر فيض همزمــان با غروب نهم 
محــرم پس از اقامه نماز مغرب و عشــا در 
صحن انقالب اسالمى حرم مطهر امام على 
بن موســى الرضا(ع) با حضور آيت اهللا علم 
الهدى؛ نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى، 
حجت االسالم و المسلمين رئيسى؛ توليت 
آســتان قدس رضوى، عليرضا رشــيديان؛ 
اســتاندار خراســان رضوى، سيد مرتضى 
بختيارى؛ قائم مقام توليت آســتان قدس 
رضوى، جمعى ديگر از مسئوالن كشورى و 
استانى و خدام بارگاه منور رضوى برگزار شد.

در اين مراسم خادمان حرم منور رضوى در 
حالى كه الله  شــمع هاى روشــن در دست 
داشتند، گرداگرد صحن انقالب اسالمى حلقه 
زدند و با نوحه خوانى و مرثيه سرايى، شهادت 
حضرت امام حســين(ع) را به فرزندشــان 

حضرت ثامن االئمه(ع) تسليت گفتند.
در ادامه اين مراســم، خطبه شب عاشورا 
شامل شهادت به يگانگى ذات اقدس الهى، 
حمد و ســتايش پروردگار يكتــا و درود و 
رحمت بر رســول اكــرم(ص) و همچنين 
ســالم و درود بر ائمه معصومين(ع)، شهدا 

و امام راحل و آرزوى سالمتى و طول عمر 
رهبر معظم انقالب قرائت شد.

بعد از قرائت اين خطبــه خادمان بارگاه 
ثامــن الحجــج(ع) در رثــاى حضــرت 
سيدالشهدا(عليه السالم) و 72 يار باوفاى 
آن حضــرت، همنوا با ذاكــران اهل بيت 
عصمت و طهارت(ع) عــزادارى كردند و 

اشك ماتم ريختند.

 آيين شام غريبان حسينى 
در حرم مطهر رضوى

آيين سنتي شام غريبان حسيني نيز طبق 
روال هر سال ديشب برابر با شامگاه عاشورا 

برگزار شد. 
مراســم پــس از اقامــه نمــاز مغــرب و 
عشــا در ســازمان مركزى آســتان قدس 
رضوى(دارالتوليه) آغاز شد و هزاران نفر از 

خدمه بــارگاه منور رضوى، به همراه زائران 
حرم قدســى حضرت رضا(ع) با در دست 
داشتن شــمع روشــن و خواندن نواهايى 
حزن انگيز به طرف بــارگاه اين امام همام 

حركت كردند. 
در ادامه توليت آستان قدس رضوى به همراه 

رضوى  خراســان  استاندار 
و نيز خادمان، كفشــداران، 
دربانــان، حفاظ و فراشــان 
بارگاه منور رضوى در حالى 
كه الله شــمع هاى فروزان 
در دســت داشــتند، مسير 
چهارراه شهدا تا حرم مطهر 
نواى «خراسان  با  را  رضوى 
را سراســر غم گرفته، در و 
ديوار آن ماتم گرفته، شــده 
زهرا(س) پريشــان، در اين 
شام غريبان» پيمودند. خيل 
عظيــم زائــران و مجاوران 

بــارگاه ملكوتى امام رضــا(ع) نيز در طول 
مســير تشرف و در مراســم صحن انقالب 
اسالمى حرم مطهر رضوى، همنوا با خدام، 

طنين عزا سر دادند و اشك ماتم ريختند. 
در اين برنامه با شكوه، اميرعارف و اكبر زاده 
از ذاكــران اهل بيت(ع) بــه ذكر مصيبت 
پرداخته و حجت االســالم والمســلمين 
اسالمى  فر درباره فلسفه قيام سيدالشهدا(ع) 

سخنرانى كرد.

آيين «خطبه خوانى» و «شام غريبان» در بارگاه منور حضرت رضا  برگزار شد

 سپاس بابت قرآن هايى كه با تفسير حجت شب اندوه در آستان عشق
االسالم قرائتى در حرم رضوى قرار داده ايد. 
احســنت به درايت اســالمى انقالبى شما 

خادمان عزيز حريم حرم.
09150008019

 سالم، زائران از نبودن زائربر در ساعات نماز 
صبح وكمبود آن در ساير ساعات در ورودى 

طوسى گاليه دارند.
09150004378

 با نرده هاى شكيل و سيستم هاى پيشرفته 
اســكن از راه دور، مى شود قدرى شيك تر و 
زيباتر ورودى هاى جديد حرم را ساماندهى 
كرد، رونــد فعلى خيلى آشــفته و نازيبا و 

عجوالنه است.
09360006158

 ســالم، خوب اســت در كنــار آبخورى 
صحن انقالب مكانى هم جهت كســانى كه 
مى خواهند آب براى تبرك ببرند، ســاخته 
شود كه هم از ازدحام كاسته شود و هم آب 

سرد اسراف نشود.
09150009448

 اين همه ژتون غذا كه توزيع مى شــود و 
اين همه آمار مربوط كجاســت؟ چرا نصيب 

ما نمى شود؟ 
09150005537

 تمام افرادى كه به حرم امام رضا(ع) مشرف 
مى شوند با عالقه و ارادت شخصى خودشان 
اســت، بنابراين خــدام و بخصوص مأموران 
گيت هاى ورودى خيلى مواظب رفتار و نحوه 

برخورد خود با زائران امام رئوف باشند.
09210001447

 از زمانى كه ورودى پاركينگ حرم مطهر به 
بيرون از زيرگذر انتقال پيدا كرده، اتالف وقت 

و دردسر زائران بيشتر شده است. 
09150009989

صداى مردم

خيل عظيم زائران و 
مجاوران بارگاه ملكوتى 

امام رضا(ع) نيز در 
طول مسير تشرف و در 

مراسم صحن انقالب 
اسالمى حرم مطهر 

رضوى، همنوا با خدام، 
طنين عزا سر دادند و 

اشك ماتم ريختند

بــــــــرش

اجتماع  بزرگ تريــن   
هيئت هاى مذهبى در روز تاسوعا 
با حضور عموم زائــران و مجاوران 
بــارگاه ثامن االئمــه(ع) در صحن 
جامع رضوى برگزار شــد. در روز 
تاســوعا، اجتماع عظيــم عزاداران 
حضرت عبــاس(ع) در حرم مطهر 
امام رضا(ع) بــا حضور هيئت هاى 

 فرمانده يگان حفاظت حرم 
مطهر رضوى گفت: با اســتعانت از 
الطاف الهى وعنايت ائمه اطهار(ع) 
در ايام تاسوعا و عاشوراى حسينى 
شاهد برگزارى مراسم عزادارى حرم 

سرهنگ پاسدار حسن رمضان زاده 
افزود: در راستاى تأمين حداكثرى 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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حجت االسالم والمسلمين رئيسى با اشاره به فلسفه قيام عاشورا عنوان كرد
مذاكره براى هدايت نه سازش و عقب نشينى

توليت آستان قدس رضوى در آيين خطبه 
خوانى شــب عاشوراى حســينى با تأكيد 
بر اينكه عاشــوراييان هيچگاه با يزيديان 
نمى توانند ســازش داشــته باشند، گفت: 
امام حســين (عليه السالم) براى هدايت با 
يزيديان مذاكره كرد، نه عقب نشــينى و 

سازش با دشمن.
حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم 
رئيسى، با اشاره به اين مطلب كه نهضت 
عاشوراى حســينى جلوه تمامى مظاهر 
عالى انسانى اســت، خاطرنشان كرد: در 
تابلوى عاشــورا وفا، عدالت، شــجاعت، 
آزاد زيســتن، ايثار، ظلم ستيزى و تمام 
مظاهر عالى انسانى قابل مشاهده است، 
عاشــوراى حسينى صورت و سيرت دين 

را احيا كرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان 
اينكه در عاشورا همه مظاهر عالى انسانى 
نقش بسته و هرچه براى رسيدن به كمال 
نياز است در عاشورا وجود دارد، عنوان كرد: 
عاشــورا تنها براى سال 61 هجرى نيست 
بلكه عاشورا براى حيات انسان معاصر است.
وى گفــت: اباعبداهللا الحســين(ع) براى 
هدايت يزيديان مذاكره كرد نه براى عقب 

نشينى و سازش با دشمن.
حجت االسالم و المسلمين رئيسى با اشاره 
به اينكه خون شهدا توفانى از شور و شعور 
در جامعه بشرى ايجاد مى كند، تأكيد كرد: 
عاشوراييان هيچگاه نمى توانند با يزيديان 

سازش داشته باشند.
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جامعه روزنامـه صبـح ايـران

 «عرضه محورى» در آموزش و پرورش به «تقاضا محورى» تبديل شود      فارس: دبير كل شوراى عالى آموزش و پرورش مى گويد: «عرضه محورى» درآموزش و پرورش بايد به «تقاضا محورى» تبديل 
شود. وى مى افزايد: تجلى عينى «تقاضا محورى» در آموزش هاى فنى وحرفه اى است و بايد در تمام نظام تعليم وتربيت حاكم باشد. مهدى نويد ادهم مى گويد: معلم در نظام تعليم و تربيت ياددهنده نيست بلكه فراهم 

آورنده زمينه يادگيرى است و آنكه بايد ياد بگيرد دانش آموز است پس بايد شوق، هدف و تشنگى را در او ايجاد كنيم.

S i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r تأثير عزادارى عاشورا
در اخالقى تر شدن رفتارهاى اجتماعى

نسيم كاهيرده / جامعه شناس
 ســرگردانى انســان معاصر كه محصول مســتقيم مدرنيته و برنامه هاى 
ناكارآمد توســعه و مدعيان جهانى ســازى است، توســط دين كه فارغ از 
تفاوت هاى فرهنگى و اجتماعى با زبان فطرت با او ســخن مى گويد، پايان 

مى يابد. 
در جامعه ما محبت و ارادت به معصومين(ع) به عنوان پيشــوايان دين از 
قوى ترين داللت هاى ديندارى محسوب مى شود. اين واقعيت به گذشته اى 
دور و تاريخى طوالنى باز مى گردد؛ از اين روســت كه به خوبى در حافظه 
جمعــى مردم جاى گرفته و روز به روز جايگاهى مســتحكم تر و خدشــه 

ناپذيرتر يافته است.
 در اين ميان نام امام حسين(ع) و عاشورا جلوه اى ويژه دارد. سخن گفتن 
از عاشــورا هيچ گاه در تاريخ تشــيع رنگ تكرار و كهنگى به خود نگرفته 
اســت، بلكه روز به روز نو شــده و افق هاى تازه معنايى را مقابل ديدگان 
جست وجوگر حقيقت گشوده است كه هر كس به فراخور آمادگى درونى و 

احساس نياز از اين افق ها بهره مند مى شود.
در حالى كه به نظر مى رسد دين در سويداى خاطر فرد جا دارد، آن نيروى 
زنده اى  كه همين دين از آن تغذيه مى كند در جامعه اســت؛ چرا كه تنها 
كانون حرارتى كه ما اخالقاً مى توانيم خود را با آن گرم كنيم همانا جامعه 

همنوعان ماست. 
ارتباط دين و اخالق در بستر اجتماعى آن است؛ بروز امر اخالقى به عنوان 
پديــده اى عينى و اجتماعى كه در ارتباط بــا رفتارهاى جمعى افراد معنا 
يافته و در ميان يك جامعه دينى بيش از هر چيز در مناسك ظهور مى يابد. 
مناســك عاشورا از جمله اين مناسك مى باشــد كه داراى نقش اساسى و 
اصلى در نظام تشــيع است و آن نقشى اســت كه در واداشتن شيعيان به 
عمل و كمك كردن به آن ها براى زيســتن بهتر و اخالقى تر به عهده دارد. 
در واقع هنجارهاي اخالقي كه خاســتگاهي اجتماعي دارند، در اجتماعات 

مناسكى مثل عاشورا، در فرد با قدرتي فزاينده دروني مي شوند.
 به عبارت ديگر وجدان اخالقي در طي مناســك عاشــورا در فرد ايجاد و 
تقويت مي شود. افراد طي تشريفات مناسكي در هيئت ها و مجالس روضه 
و تعزيه و... با هم پيوند پيدا مي كنند، به هم نزديك مي شــوند و ارتباط و 

صميميت شان با يكديگر بيشتر مي شود.
با شــروع ايام ســوگوارى و عزادارى امام حســين(ع) تغييراتى عمده در 
فعاليتهاى روزانه همه افراد براى حفظ شأن و قداست اين ايام رخ مى دهد؛ 
چرا كه افراد در اين ايام معموالً به واســطه غلبه فضاى مناسكى در جامعه 
و ظهور پُررنگ نمادهاى عاشــورايى در اجتماعات، تحت تأثير اين نمادها 
احســاس معنويت شديدترى نسبت به ايام ديگر دارند و بيشتر به مفاهيم 

مقّدس پيرامون آن مى انديشند. 
در واقع احساس تقّدس در مواقع جمع بودن افراد، بخصوص در مناسك به 
شدت افزايش مى يابد، چرا كه در اين وضعيت همه افراد در قالب يك فكر 

يا يك احساس واحد همذات مى شوند.
مردم در ايام عزادارى سعى مى كنند از امورى كه قداست اين ايام ويژه را 
خدشه دار مى كنند دورى گزينند. اين جريان پرهيز در روزهاى تاسوعا و 
عاشــورا كه اوج مراسم عزادارى  است به شكل گسترده ترى قابل مشاهده 

است.
اثر اين پرهيز بر طبيعت اخالقى فرد بســيار اهميت دارد. انســانى كه از 
ممنوعيتهاى مقرر در ايام عزادارى عاشورا پيروى مى كند از اين پس همان 
نيســت كه پيشتر بوده است، بلكه انسانى اخالقى تر است كه در رفتارهاى 
اجتماعى خويش تجديد نظر كرده اســت؛ از اين روســت كه در اين ايام 
مناسكى در رفتارهاى اجتماعى جلوه هايى اخالقى مانند احترام به يكديگر، 
كار، تعاون و گذشــت بيشــتر نمود داشــته كه در نهايت به همبستگى و 

انسجام اجتماعى بيشتر جامعه دينى مى انجامد.

يادداشت

مهدى شهرآبادى: كارشناسان و فعاالن بخش 
مســكن معتقدند، كه طرح هاى گوناگون دولتى 
از جمله مســكن اجتماعى نتوانســته به رهايى 
خانوارهاى كم درآمد از اجاره نشــينى كه امروز 
گريبان شــهرهاى بــزرگ و كوچــك را گرفته 
كمكى كند. بر اساس طرح اوليه دولت در قالب 
«مسكن اجتماعي» قرار بود مسكن  اجاره اي براي 
حداكثر 150 هزار خانوار مستأجر كه اين شمار 
فقط از دهك هاي پايين جامعه هستند، طى هر 

سال تأمين شود.
اما بر اســاس آمارها اكنــون 4ميليون خانوار در 
كشــور در 1/3 ميليون مسكن به صورت «چند 
خانوارى» سكونت دارند كه گسترش اين پديده 
مى تواند افزون بــر پيامدهاى اجتماعى، موضوع 
تأمين مســكن براى اقشــار كم درآمد را دچار 

چالش هاى جدى تر كند.
كارشناســان معتقدنــد، دولــت، وزارت راه و 
شهرسازى و ســاير ســازمان ها و دستگاه هاى 
مربوط در اين مســئله بايد اين اقشار كم درآمد 
را به طور موقت در بحث تأمين مســكن پوشش 
دهند و به عبارتى مسكن  رايگان يا ارزان قيمت در 
اختيار آن ها قرار دهند تا حداقل خانوارها بتوانند 
به چرخه  عادي اقتصادى در تأمين معيشــت و 

مسكن بازگردند.

  كسرى 6ميليون واحد مسكونى
 تا سال 1400

عضو هيئت مديره انجمن صنفى انبوه ســازان با 
اشاره به پديده «زندگى چند خانوار در يك خانه» 
كه به بحرانى در اين بخش تبديل شده است، به 
خبرنگار ما مى گويد: اين موضوع داليل متعددى 
دارد كه يكى از آن ها به كاهش قدرت خريد مردم 
بر مى گردد و منشــأ اين موضوع ركود اقتصادى 

در كشور است.
خزاعى با اشــاره بــه اينكه تاكنون شــيوه هاى 
حمايت از اقشار آسيب پذير كافى نبوده، خاطر 
نشان مى كند: پرداخت نشدن تسهيالت مناسب 
از سوى بانك ها، جانمايى نامناسب مسكن هاى 
ارزان در نقاط مختلف كشور بويژه دورى آن ها از 
شهرهاى بزرگ، به كاهش خانوارهاى كم درآمد و 

مستأجر منجر نشده و از سويى هزينه هاى گزاف 
قيمت مسكن و اجاره بها در كالنشهرها به تشديد 

اين پديده منجر شده است.
وى با اشــاره به اينكه هم اكنون بسيارى از اين 
مسكن هاى ساخته شــده مشترى ندارد كه اين 
به علت سياســت هاى غلط در اين بخش است، 
مى افزايد: اين مســائل در حالى است كه حتى 
واحدهاى مســكونى در شــهرهاى بزرگ هم به 
دليل قيمــت باال بدون مشــترى مانده كه اين 

مسئله هم قفل ديگرى بر اين بخش زده است.
خزاعى در ادامه مى گويد: از سويى سه سال است 
(از ســال 93) كه بر اساس برنامه جامع مسكن 
وزارت راه و شهرسازى ما بايد ساالنه يك ميليون 
واحد مســكونى مى ســاختيم تا در سال 1400 
ميزان عرضه وتقاضا برابر شــود، در حالى كه از 
سال 93 تاكنون 500 هزار واحد مسكونى ساخته 
شده كه با اين توضيح اكنون 1/5 ميليون واحد 
مســكونى كم داريم و با ركود كنونى ساخت و 
ساز در كشور و افزايش جمعيت تا سال 1400با 

كسرى 6 ميليون واحد مسكونى روبه رو خواهيم 
بــود كه اين رقم فاجعه اى را در بخش مســكن 
رقم مى زند. عضو هيئــت مديره انجمن صنفى 
انبوه سازان كشور با اشــاره به واحدهاى ساخته 
شــده در كشور ادامه مى دهد: ساخت مسكن در 
شــمال شهرها و مكان هاى مرغوب را نبايد براى 
خانه دار كردن اقشار ضعيف به شمار آورد، اظهار 
مى كند: با ســرجمع اين واحدها نيز ما در بخش 
مسكن كمبود جدى داريم كه اين مسئله و نبود 
برنامه ريــزى صحيح در اين بخش، در شــكل 
گرفتن پديده «سكونت چند خانوار در يك خانه» 

نقش جدى داشته است.
وى بــه وجود آمــدن اين مشــكالت را به دليل 
سياست هاى نادرست دســتگاه ها و سازمان هاى 
دخيل در بخش مســكن عنوان و خاطر نشــان 
مى كند: براى تأمين مسكن كم درآمدها و رهايى 
از پديده ياد شــده دولت بايد در جانمايى و تهيه 
مسكن اقشار كم درآمد، تدبيرى اساسى بينديشد تا 
بتواند پاسخگوى نياز اين قشر باشد.وى در خصوص 

مسكن اجتماعى هم مى گويد: در يك مقطع زمانى، 
بخش هايى از اين برنامه اجرايى شد، اما اين طرح 
نتوانست دردى از اقشار ضعيف و محروم دوا كند 
و نتوانسته موضوع سكونت چند خانوارى در يك 
واحد مسكونى را ساماندهى كند، مگر اينكه برنامه 
جديدى از ســوى دولت تدارك ديده شــود. وى 
زندگــى 4ميليون ايرانــى در 1/3 ميليون خانه را 
نشانه فقر مطلق در بخش مسكن عنوان مى كند 
و مى افزايد: تاكنون هيــچ برنامه اى براى رفع اين 
معضل اجرايى و عملياتى نشده و اگر هم شده، آثار 

آن قابل مشاهده و تأثيرگذار نبوده است.

  سكونت 4ميليون ايرانى در 1/3ميليون خانه
يك كارشــناس مســكن هــم در اين خصوص 
مى گويد: آمار سال 95 مركز آمار اين واقعيت را 
نشان مى دهد كه حدود 4 ميليون خانوار در 1/3 
ميليون واحد مسكونى به صورت دو تا سه خانوار 

در يك خانه زندگى مى كنند.
فرشــيد پورحاجت، توليد يك ميليــون واحد 

مســكونى با توجه به حدود 700 هــزار ازدواج 
ساليانه و همچنين نياز به نوســازى را ضرورى 
مى داند و مى افزايد:12 ميليون جوان در كشــور 
داريم كه يا به ســن ازدواج رســيده اند يا از سن 
ازدواج گذشــته اند كه بايد براى مســكن آن ها 
چاره انديشــى شــود. وى ادامه مى دهد: قيمت 
مصالح ساختمانى نسبت به سال گذشته حدود 
60 درصد افزايش يافته، عوارض دســتگاه هاى 
مختلف باال رفته و قيمت زمين نيز به عنوان يك 
عامل تأثيرگذار در قيمت تمام شده رشد داشته 
است، بنابراين پيش بينى مى كنم قيمت مسكن 

در سال آينده باالتر از نرخ تورم قرار بگيرد.

  اجاره بها در ايران گران تر از دنيا
يك اقتصاددان نيز با اشاره به مبالغ اجاره بهاى باال 
در ايران نسبت به ساير كشورها و تأثير آن بر اقشار 
كم درآمد جامعه مى گويد: اجاره و رهن و فروش 
ملك از جملــه مهم ترين زمينه هاى درآمد زايى
 در ايران است. حسين عيوضلو مى افزايد: اجاره ها 
در ايران سرسام آور است و يكى بايد حساب كند 
چه مبالغ زيادى از اين محل نصيب قشــرهاى 

خاصى از متموالن جامعه مى شود.
وى تصريــح مى كند: به همين خاطر اســت كه 
همواره در بيشتر شهرهاى كشور بويژه در تهران 
شاهد ساخت و سازهاى بسيار گسترده هستيم و 
از اين طريق دارايى هاى زياد براى عده اى معدود از 
جامعه عايد مى شود. وى ادامه مى دهد: به همين 
دليل است كه در بيشتر شهرها بافت هاى شهرى 
گسترش يافته اند و بتدريج زمين هاى كشاورزى از 

بين رفته و به ساختمان تبديل شده اند.
عيوضلو مى افزايد: اين مسائل در حالى است كه 
در بيشتر كشورهاى همسايه رهن وجود ندارد و 

اجاره ها هم خيلى پايين است. 
وى با بيــان اينكه حتى در برخى كشــورهاى 
همسايه به مدت پنج سال هيچ نوع افزايش ساالنه 
اجاره وجود ندارد، مى گويد: اصالً در اين كشورها 
دولــت اجازه نرخ هاى باالى اجــاره را نمى دهد، 
چون اگر نرخ ها خيلى باال باشــند، كسب و كار 
رونق نمى گيرد و مانع توســعه اشتغال و توليد و 

كسب و كار خواهد بود.

كارشناسان بخش مسكن در گفت و گو با قدس هشدار دادند

گسترش پديده «سكونت چند خانوار در يك خانه»
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روزنامـه صبـح ايـرانمعارف

حركت امام حسين(عليه السالم) تا برپايى عدل جهانى ادامه مى يابد   معارف: دبيركل مجمع جهانى تقريب مذاهب اسالمى گفت: شهادت سيدالشهدا(عليه السالم) يك موتور محرك را 
در جامعه بشرى ايجاد كرده و تا زمانى كه جامعه به مقصد مورد نظر نرسد، عدل جهانى در جامعه حاكم نباشد و انتقام خون امام حسين(عليه السالم) گرفته نشود، اين موتور محرك به حركت خود ادامه 
مى دهد. آيت اهللا «محسن اراكى» با اشاره به اينكه شهادت امام حسين(عليه السالم) شعله اى را برافروخت كه تا روز قيامت خاموش نخواهد شد، اظهار كرد: محبت به خداوند مى تواند جامعه را اصالح كند.

 معارف/ مليحه پژمان  وقتى محرم از راه 
مى رسد، همه عاشقان اهل بيت(عليهم السالم) 
هر كجا باشــند دلشــان را به عزادارى امام 
حسين(عليه الســالم) مى ســپارند و از هــر 
شــرايطى براى نشان دادن حزن و اندوه خود 

بر مصيبت كربال استفاده مى كنند.
عزادارى هاى ما از دهه اول محرم آغاز مى شود 
كه در دو روز تاسوعا و عاشورا به اوج مى رسد، 
اما پس از پايان اين دو روز غمبار، وظيفه ما در 

برابر نهضت حسينى چيست؟ 
اين پرســش و بسيارى پرســش هاى ديگر 
موجــب شــد از محضــر حجت االســالم 

والمسلمين محسن قرائتى بهره ببريم.
گفت و گوى ما را با اين استاد اخالق و معارف 

اسالمى و مفسر قرآن بخوانيد.
 اســتاد قرائتى! چرا درباره اهتمام به 
زيارت امام حسين(عليه السالم) و حفظ 
حرمت ايام محرم اين همه توصيه شده 

است؟
  امام حسين(عليه الســالم) شخصيتى است 
كه همه ائمه ما نســبت به ايشان حريم قايل 
مى شــدند. مثالً امام كاظم(عليه الســالم) از 
اول محرم ديگر نمى خنديــد. در باب ارزش 
زيارت سيدالشهدا(عليه السالم) مطالب بسيار 
نقل شــده كه از حج هم باالتر اســت. مثًال 
در ســفر حج مى گويند، اگــر خطر درونش 
اســت، نرو! ولى كربال را برو. نكته ديگر اينكه 
لــب زدن به خــاك هركدام از انبيــا و اوليا 
ممنوع اســت؛ ولى لب زدن بــه خاك امام 
حسين(عليه الســالم) ثواب و بركت اســت. 
نمازهر مســافرى در سفر شكسته است، ولى 
كنار قبر امام حسين(عليه الســالم) مى تواند 
نمــاز را چهار ركعتى بخواند. يعنى اينجا هم 
خانه خودت است! امام حسين(عليه السالم)  در 
گوشه اى از زمين با خون خودش كارى كرد و 
گفت: اينجا خانه خودتان است. يعنى مسافر 
نيســتى. اينجا نماز شكسته نيست؛ بنابراين 
از  امام حسين(عليه السالم)  حســاب زيارت 
همه زيارت ها جداســت. يعنى در جاى جاى 
دين ما، امــام حسين(عليه الســالم) مطرح 
اســت. آب مى خورى امام حسين يادت نرود! 
ســجده مى كنى، خــاك كربــال، تربت امام 

حســين يادت نرود. نيمه شــعبان براى امام 
زمان است، ولى مى گويد: زيارت امام حسين! 
شــب قدر براى حضرت على است، مى گويد 
زيارت امام حســين!. پس مشخص است كه 
سيدالشهدا(عليه الســالم) چه جايگاهى دارد 
و چــرا به حفظ حرمت اين امام همام توصيه 

شده است.
  با توجه به اين جايگاه با عظمتى كه 
ترسيم  سيدالشهدا(عليه السالم)  براى 
شــده وظايف ما به عنوان شيعه و پيرو 
مى شود؛  ســنگين تر  حسينى  مكتب 

درست است؟
 بله همين طوراست؛ وظيفه كسى كه مى گويد 
محبت امام حسين(عليه الســالم)  را در قلب 
خود دارد، صرفاً ســوگوارى و عزادارى در ايام 
محرم و بخصوص تاسوعا و عاشوراى حسينى 
نيست، بلكه وظايفى باالتر از اين دارد، يعنى 
عزادار امام حسين(عليه السالم) پس از اين دو 
روز بايد معرف حقيقى سيره حسينى باشد، 
هم در خانواده و هم در جامعه. همين جا خوب 
است به خاطره اى اشاره كنم: يك بار سفرى 
به آفريقا داشــتم و براى تبليــغ به زيمبابوه 
رفته بوديــم. گفتيم: اينجا مســلمان دارد؟ 
گفتند: جمعى هستند. گفتيم: در مسلمان ها 
شــيعه هم داريم؟ گفتند: يك خانواده شيعه 
هســت. آدرس را گرفتيم و رفتيم خانه اش. 
از پدر خانواده پرسيدم: چه مى خوانيد؟ گفت: 

من كتاب هاى شــيعه را براساس فكر شيعه 
دارم. اســم بچه هايم صــادق، كاظم و جعفر 
اســت. گفتم: ديگر چه مى كنيد؟ گفت: شب 
عاشورا را حســابش داريم. شام كه خورديم، 
يا پيش از شــام يا پس از شــام، من صندلى 
مى گذارم و تاريخ كربال را مى گويم. بچه هايم 
گوش مى دهند و گريــه مى كنند. بعد خانم 
من روى صندلى مى نشــيند و مى خواند و ما 
گريه مى كنيم. يك روضه يك نفرى هم داريم! 
گفتم: چه خواسته اى دارى؟ گفت: اگر از ايران 
آمدى، مقدماتى فراهم كن من به زيارت امام 

رضا(عليه السالم) بيايم. 
يك خانواده حســينى يعنى همين. همه ما 
وظيفه داريم محبت اهل بيت(عليهم السالم) و 
امام حسين(عليه السالم) را در خانواده هايمان 
جارى كنيم. ما همه بايد پاســدار صيانت از 
فرهنگ حسينى باشــيم. عزادار واقعى امام 
حسين(عليه السالم) كسى است كه لحظات 
ناب و حيات بخش عاشــورا را به زبان و بيان 
زيبا براى فرزندانــش تبيين مى كند تا آن ها 
هم يك رسانه براى انتقال ارزش هاى عاشورا 

باشند.
برنامــه ريــزى كنيم، حــاال كــه راه كربال 
بــاز اســت، همــراه خانــواده بــه زيــارت 
سيدالشهدا(عليه السالم)  برويم، اگر توان مالى 
نداريم ببريمشان به زيارت حضرت عبدالعظيم 
حسنى(عليه الســالم) و فرهنگ حسينى را 

برايشــان به صورت ملمــوس و عينى بازگو 
كنيم. اجازه بدهيــم فرزندانمان با معنويت 
حسينى رشــد كنند، نه مطالب بى ارزش و 

سخيف فضاى مجازى.
  حــاج آقاى قرائتــى! برخى تصور 
مى كننــد، گريــه بر مصيبــت امام 
اما  است،  كافى  حسين(عليه الســالم) 
مهم ترين درســى كه بايد در ســيره 
حســينى مورد توجه همه قرار بگيرد، 

چيست؟
 در مورد امام حسين(عليه السالم) خيلى حرف 
براى گفتن وجود دارد، اما مهم ترين نكته كه 
بايد همه ما پس از عاشــوراى حسينى به آن 
توجــه كنيم، نماز اول وقت اســت. قرآن در 
بزرگ ترين ســوره ها كه سوره بقره است، اول 
بحث نماز را مطرح كرده «ذلِــَك الِْكتاُب ال 
َِّذيَن يُْؤِمُنوَن بِالَْغْيِب  َريْبَ  فِيِه ُهدًى لِلُْمتَِّقين ،ال
ا َرَزْقناُهْم يُْنِفُقون » در  الَة َو ِممَّ َو يُِقيُموَن الصَّ
كوچك ترين ســوره قرآن هم كه سوره كوثر 
اســت، بعد از بسم اهللا سه آيه دارد. مى گويد: 
َِّك َو انَْحْر» يعنى بحث صالة و نماز  «َفَصلِّ لَِرب
در كوچك ترين و بزرگ ترين سوره آمده است. 

نخستين كالمى كه درباره نماز 
به امام حسين(عليه الســالم) 
َقْد  ََّك  أَن مى گوييم: «أَْشــَهُد 
الَة»، بعد مى گوييم:  أََقْمتَ  الصَّ
تو جهاد كردى، شهيد شدى، 
مظلــوم بــودى. اول از همه 
َقْد  ََّك  أَن مى گوييم: «أَْشــَهُد 
الَة» تو نماز را اقامه  أََقْمتَ  الصَّ
كردى. بنابراين ما بايد همين 
طور كــه به عــزادارى تكيه 
مى كنيم، روى اقامه نماز اول 
وقت هم تكيه كنيم. يادمان 
باشد سيدالشهدا(عليه السالم) 
در شــرايط سخت جنگ كه 
آماج تيرها و شمشــيرها بود 

باز هم از نماز اول وقت غافل نشد، اگر مدعى 
پيروى از ايشــان هســتيم به نمازمان توجه 
كنيم كه حل همه مســائل در گرو نماز اول 

وقت است.

حجت االسالم والمسلمين قرائتى در گفت وگو با قدس:

پس از عاشورا معّرف حقيقى سيره حسينى باشيم

در مورد 
 امام حسين

خيلى حرف براى 
گفتن وجود دارد، اما 

مهم ترين نكته كه 
بايد همه ما پس از 

عاشوراى حسينى به 
آن توجه كنيم، نماز 

اول وقت است

بــــــــرش
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تفسير و تأويل ده ها آيه در شأن امام حسين  است 
ايكنا: صدها آيه به صورت تفسير و تأويل در شأن امام حسين(عليه السالم) بيان 

شده است.
براى بررسى نسبت ميان امام حسين(عليه السالم) و قرآن ابتدا بايد تلقى ما از رابطه 
ميان امام حسين(عليه السالم) و قرآن كريم بخوبى تبيين و روشن شود؛ زيرا امام 
و قرآن دو تجلى و جلوه از يك حقيقت واحد هستند و تفاوتى ميان آن ها نيست.

امام، قرآن ناطق اســت، بزرگان نيز همواره مطرح كرده اند كه قرآن يك حقيقتى 
دارد كه آن حقيقت متعالى در لوح محفوظ الهى است؛ قرآن بر قلب پيامبر(صلى 

اهللا عليه وآله) فرود آمده و اكنون در دسترس ما قرار دارد.
هدايت الهى داراى دو تجلى اســت؛ يكى تجلى ملفوظ و مكتوب و ديگرى تجلى 
انســانى و غيرملفوظ كه در قالب امام محقق مى شود، از اين رو حق اين است كه 
اين گونه اين دو حقيقت را ببينيم. امام حسين(عليه السالم) در مسير حركت به 
ســمت كوفه به يكى از كسانى كه با لحنى انتقادى از ايشان موضوعى را پرسيد، 
فرمودند: «اى كاش بو و رايحه جبرئيل را در منزل ما احســاس مى كردى؛ ما در 

خانه اى زندگى كرده ايم كه فرشتگان در آن رفت و آمد داشتند».
مشهور است، سِر امام حسين(عليه السالم) نيز بر روى نيزه قرآن تالوت مى كرد كه 
البته كارى نمادين براى معرفى رابطه قرآن و امام بوده اســت تا به مردم بفهماند 
كسى را كه شما او را خارجى مى خوانيد وقتى سر هم در بدن ندارد، قرآن مى خواند 

و در حقيقت با كشتن امام، قرآن را ذبح كرده ايد.
ائمه(عليهم الســالم) ترجمان عملى قرآن هستند، از ائمه(عليهم السالم) در مورد 
شناخت خدا سؤال شده و ايشان فرموده اند، هر كسى كه امام دوره و زمان خودش 
را بشناســد، خدا را شناخته است، بنابراين ائمه(عليهم السالم) جلوه تجلى يافته 
خدا در روى زمين هستند و همان طور كه يك شىء جلوه تكوينى خداوند است، 
ائمه(عليهم السالم) نيز جلوه تكوينى و تشريعى الهى هستند؛ زيرا خدا انسان هايى 
را در باالترين مرتبه عبوديت و بندگى برگزيده تا در سالمت كامل نفس و خلوص 

نيت خداوند را براى بندگانش تجلى كنند.
براى امام حسين(عليه الســالم) از لحاظ تفسيرى و تأويلى آيات زيادى بيان شده 
كه گاهى به صدها آيه مى رســد كه از جمله آن سوره مباركه فجر به اعتبار آيات 
پايانى، سوره امام حسين(عليه السالم) شناخته مى شود و ده ها آيه ديگر در سوره 
نازعات، هود، انسان و... نيز از نظر تفسير و تأويل مرتبط با امام(عليه السالم) است.

در روايات نقل شده است، همه بهشتى ها به رفتن خود به بهشت افتخار مى كنند، 
ولى بهشت افتخارش در اين است كه امام حسين(عليه السالم) وارد بهشت مى شود.

يك حديث / يك تصوير

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت

حجت االسالم سيدعلى اكبر حسينى

اين كشته فتاده به هامون 
حسين توست

احمد عبداله زاده مهنه
بسم اهللا الرحمن الرحيم. 
السالم عليك يا اباعبداهللا.

عاشــقان  همــة  ديــروز  يازدهمــه.  روز 
اباعبداهللا(عليه الســالم) خودشون رو كشتند 
بــراى اربــاب. هركى زرنگ بود، توشــة يك 
ســالش، بلكه توشة همة عمرش رو برداشت. 
هم نفــِس مِن روضه خون خسته ســت، هم 
تن و بدن توِى عزادار. مى ســپرمت دســت 
محتشم كه روضه خونيش ُمهر تأييد گرفته از 

اهل بيت(عليهم السالم):
بر حربگاه، چون ره آن كاروان فتاد

شور و نشور و واهمه را در گمان فتاد...
از كربــال مى بــرن.  دارن  رو  اســرا  كاروان 

اهل بيت(عليهم السالم) خواهش كردند: 
«ما رو از كنار ميدان جنگ ببريد. مى خواهيم 

با عزيزانمون وداع كنيم.»
شد وحشتى كه شور قيامت ز ياد رفت

چون چشم اهل بيت بر آن كشتگان فتاد...
ناگاه چشم دختر زهرا در آن ميان

بر پيكر شريف امام زمان فتاد
بى اختيار نعره «هذا حسين» از او

سر زد چنان كه آتش از او در جهان فتاد
پس با زبان پُرگله آن بضعةالرسول
رو در مدينه كرد كه يا ايهاالرسول:

اين بيت ها رو همه بلديد. زمزمه كنيد:
اين كشته فتاده به هامون حسين توست

واين صيد دست وپازده در خون حسين توست
اين نخل تر كز آتش جان سوز تشنگى

دود از زمين رسانده به گردون حسين توست
اين ماهِى فتاده به درياى خون كه هست

زخم از ستاره بر تنش افزون حسين توست...
حاال مى خواد با مادر درددل كنه:

كاى مونس شكسته دالن حال ما ببين
ما را غريب و بى كس و بى آشنا ببين...
آن سر كه بود بر سر دوش نبى مدام

يك نيزه اش ز دوش مخالف جدا ببين
آن تن كه بود پرورشش در كنار تو
غلتان به خاك معركه كربال ببين...

همه صدا بزنيد: حسين...

روضــه
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روزنامـه صبـح ايـران

تاج: پاى عده اى ديگر در پرونده طارمى در ميان است     ورزش: رئيس فدراسيون فوتبال از پيگيرى موضوع محروميت مهاجم پرسپوليس و حضور برخى افراد در اين رابطه خبر داد. مهدى تاج رئيس فدراسيون فوتبال 
درباره اين ماجرا گفت: اين موضوع فوتبال ايران و باشگاه پرسپوليس را دچار مشكل و التهاب كرد و به همين دليل كميته اخالق در اين باره كار تحقيقاتى را انجام داده و در حال بررسى موضوع است. پاى عده ديگر از 

افراد نيز در اين ماجرا وسط خواهد آمد.

سينا حسينى: على كريمى هرگز فكرش 
را نمى كرد پيام خصوصى اش در يكى از 
شــبكه هاى اجتماعى به جهانيان اينقدر 
براى او دردسرساز شود. او كه پيش از بازى 
با ســپاهان به مالك متمول باشگاه اعالم 
كرده بود پس از ايــن بازى به فكر مربى 
باشند ، پس از پيروزى مقابل تيم كرانچار 
اما از كناره گيرى منصرف شد و همچنان 
به فعاليت خــود ادامه داد اما جهانيان كه 
انگار منتظر يك فرصت طاليى بود با اعالم 
كناره گيرى رسمى على كريمى از تالش 

براى جذب سرمربى خارجى خبر داد.
او حتى با انتشار تصوير پيام على كريمى 
اعالم كرد ديگر نيــازى به حضور وى در 
تيم نفت نيســت و قطعا سرمربى جديد 
معرفى خواهد شد. پس از اين اتفاقات دعوا 
ميان على كريمى و جهانيان باال گرفت تا 
جاييكه جهانيان در اقدامى بحث برانگيز به 
سراغ حميد درخشان رفت تا او را دوباره به 

عنوان سرمربى معرفى كند.
انتخاب درخشــان به نوعــى لجبازى با 
شخص كريمى بود به همين دليل جادوگر 
با انتقاد شديد از اين وضعيت گفت: كارى 
خواهم كرد كه جهانيــان تا آخر عمرش 
فرامــوش نكند كه نبايد با اســم كريمى 

بازى كند! 
از آن ســو مســئوالن نفت مدعى شدند 
قرارداد علــى كريمى با نفــت به عنوان 
ســرمربى منعقد نشــده بلكــه او مربى 
تيم اســت به همين دليل از حاال به بعد 
درخشان سرمربى است و كريمى به عنوان 
دستيار درخشان بايد فعاليت كند در غير 
اين صــورت بايد از كار اســتعفا دهد. اما 

كريمى با انتشار نسخه قرارداد خود نشان 
داد به عنوان ســرمربى با اين تيم قرارداد 
بسته است. قرارداد على كريمى براى مدت 
دو سال تنظيم شده بود و مبلغى حدود دو 
ميليارد وششصد ميليون تومان بايد به اين 

مربى پرداخت مى شد .
على كريمى كه از لحظه اول با مشــاوره 
وكالى خود تصميم گيرى مى كرد بدون 
توجه به انتخاب درخشان دوباره سر تمرين 
حاضر شــد و از بازيكنانش خواســت در 
تمرين شركت كنند كه همه بازيكنان به 
دعوت او پاسخ مثبت دادند كه اين اتفاق 
با واكنش تند مديران نفت رو به رو شد اما 
بازيكنان با اعالم حمايت از كريمى حاضر 
نشدند پشت سرمربى خود را خالى كنند. 

دعواى مديريتى در باشگاه بى سر و سامان 
نفت با اين وجود ادامــه دارد اين تيم دو 
سرمربى دارد و در بحران غرق شده است و 

بايد ديد آيا اين دعواى مديريتى به روزهاى 
بحرانى تر هم خواهد رسيد يا نه؟

انتشــارتصويرى از حكم جلــب يكى از 
مديران ارشد اين باشگاه در فضاى مجازى 
نشان از اين دارد كه بحران در اين باشگاه 

تمام شدنى نيست! 

 درخشان: قراردادم فسخ نشده بود
حميد درخشان سرمربى جديد تيم نفت 
تهران در خصوص بازگشــت دوباره اش به 
اين تيم اظهار داشــت: بعــد از جدايى از 
نفت هنوز قراردادم فسخ نشده بود و االن 
هم مديران باشگاه به اين نتيجه رسيدند 
كــه من مى توانم به آنهــا كمك كنم. لذا 
مجددا از من دعــوت به همكارى كردند. 
اين تصميمى بود كه مســئولين باشگاه 
گرفتند و به نظر مــن نمى تواند تصميم 

عجيبى باشد.

سرمربى جديد تيم نفت در خصوص ادامه 
همكارى على كريمى اظهار داشت: كريمى 
با باشگاه نفت قرارداد دارد و حتما مسئولين 
باشگاه در پى جلب رضايت او هستند. اين 
حق هر مربى اســت كــه در صورت كنار 
گذاشته شدن به دنبال احقاق حقش باشد 
و براى گرفتن حقش تالش كند. كريمى 

هم از اين قاعده مستثنى نيست.  

 على كريمى: التماس مى كردند 
با من عكس بيندازند

على كريمى در مورد اين تغييرات و آمدن 
حميد درخشان به عنوان سرمربى گفت: 
من هم درخبرها شــنيدم كه ســرمربى 
جديد معرفى شده است. با اين حال طبق 
قراردادى كه داشتم موظف هستم كه در 
تمرين حضور داشته باشــم. وى در مورد 
پيامكى كه براى مالك باشگاه ارسال كرده 
و خواســتار انتخاب مربى شده بود گفت: 
قبل از آن هم پيامك هايى بابت مشكالتى 
كه هست ارسال شده بود و در انتها اعالم 
كرده بودم كه اگر اين مشــكالت برطرف 
نشود به فكر مربى ديگرى باشند. اما بخش 
هاى ديگر اين پيامك ها منتشر نشده است. 
وى در مورد اينكه مدرك آسيايى ندارد و 
نمى تواند روى نيمكت بنشيند گفت: بحث 
اين صحبت ها نيست. كارت من به عنوان 
سرمربى نمى تواند صادر شود ولى طبيعتا 
همكارانى كه هستند مى توانند به عنوان 
ســرمربى معرفى شــوند. اما ايشان اصال 
گذشته را فراموش كرده اند. آن موقعى كه 
التماس مى كردند تا با ما بنشينند و يك 

عكس بندازند را فراموش كرده اند. 

خط و نشان ها ادامه دارد

كريمى- درخشان؛ طرح زوج و فرد بر اى سرمربيگرى نفت طالييه  اساسنامه فدراسيون كشتى 
تصويب شد

ورزش: پس از چند ســال، «اتحاديه جهانى 
كشــتى» با پذيرش آخرين اصالحات صورت 
گرفته، اساســنامه فدراسيون كشتى را تاييد 
كرد. اين اساسنامه با اعالم اتحاديه جهانى به 
تاييد «كميته بين المللى المپيك»  هم رسيده 

است.
بر اين اساس، بعد از ارســال آخرين ايرادات 
مربوط به اساسنامه فدراسيون كشتى از سوى 
اتحاديــه جهانى در چند روز پيش، مذاكراتى  
از سوى فدراسيون كشــتى  با وزارت ورزش 
صورت گرفت و ســپس توضيحاتى پيرامون 
آخرين ايرادات، از طرف فدراسيون كشتى به 

اتحاديه جهانى كشتى اعالم شد.
 با توجه به تعامالتى كه از طرف فدراســيون 
كشــتى با مقامات ذيربط در اتحاديه جهانى 
فراهم شــد، با اعالم اين اتحاديه، اساســنامه 
فدراســيون كشتى به تاييد اتحاديه جهانى و 

متعاقب آن كميته بين المللى المپيك رسيد.

تعليق 9 كشور از سوى 
فدراسيون جهانى وزنه بردارى 
ايسنا: هيئــت رييسه فدراســيون جهانى 
وزنه بردارى جلسه اى را در بخارست رومانى 
برگزار كرد كه در اين جلسه تصميم مهمى 
در مورد كشورهايى گرفته شد كه سه نمونه 
يــا بيش تــر از آن  تســت دوپينگ مثبت 

داشته اند.
در اين جلسه اعضا به صورت جمعى تصميم 
گرفتند كشــورهايى كــه در آزمايش مجدد 
نمونه هــاى دوپينگ المپيك 2008 و 2012 
ســه نمونه يا بيش تــر از آن تســت مثبت 

داشته اند، براى يك سال تعليق شوند.
كشورهايى مانند ارمنستان، روسيه، آذربايجان، 
تركيه ، بالروس، چين، مولداوى، قزاقســتان 
و اوكراين شــامل اين تصميم هيئت رييسه 
فدراسيون جهانى مى شوند.تاماش آيان، رييس 
فدراســيون جهانى وزنه بردارى در اين مورد 
گفت: وجــود دوپينگ در برخى مناطق براى 
ما غيرقابل قبول اســت و اعضاى فدراسيون 
جهانى وزنه بردارى وظيفه دارند ورزش پاك را 

در كشورشان به وجود آورند.

ضد حمله

سياه جامگان قعرنشين ديدارهاى خانگى
ورزش: ســرمربى ســياه جامگان در كنفرانس خبرى قبل 
از بــازى با پيكان وعــده داده بود كه ديگــر از هيچ تيمى 
گل نخواهــد خورد اما كمتر از 24 ســاعت از اين ادعا تيم 
مجيد جاللى با به ثمر رســاندن دو گل ادعاى وى را باطل 
كرد تا دومين شكســت خانگى و سومين شكست اين تيم 

را در هشــت هفته رقم بزند. در جــدول بازى هاى خانگى 
تيم ســياه جامگان با كســب دو امتياز از بازى هاى خانگى 
در كنار ســپاهان اصفهان در قعر جدول قرار دارد . هواداران 
اين باشگاه از شرايط كنونى به شدت ناراضى اند . شعارهاى 
محتاطانه  هواداران ســياه جامگان پس از دومين شكســت 
خانگــى اين تيــم در ليگ برتر قطعا در صــورت تداوم اين 

شرايط تند تر خواهد شد.

آنها در حال حاضر با انجام 8 بازى روى پله سيزدهم جدول رده 
بندى قرار دارند .

سياه جامگان در اين شــرايط بحرانى دو بازيكن كليدى خود 
را نيز در جريان بازى با پيكان از دســت داد تا برابر ســپاهان 
بدون بادامكى و سيف اللهى به ميدان بروند.بى ترديد اگر سياه 
جامگان نتواند در هفته نهم امتياز به دست آورد بايد يك بحران 

جدى را در اين تيم شاهد باشيم .

ورزش

خبر

براى بازى با تو گو و روسيه
كى روش به 27 ملى پوش آماده باش داد

ورزش: كارلوس كى روش،سرمربى تيم ملى فوتبال اسامى 27بازيكن دعوت شده 
به اردوى تيم ملى فوتبال را به شرح زير اعالم كرد:

دروازه بانان:عليرضا بيرانوند،عليرضا حقيقى،حامد لك،محمد رشيد مظاهرى
مدافعان:احسان حاج صفى،حســين كنعانى زادگان،سيد جالل حسينى،ميالد 
محمدى،مرتضى پور على گنجى،رامين رضاييان،روزبه چشمى،سعيد آقايى،وريا 

غفورى
 هافبك(بازيكنان خــط ميانى):احمد عبداهللا زاده،اكبر ايمانى،مهدى ترابى،اميد 

ابراهيمى،سعيد عزت اللهى،وحيد اميرى،اشكان دژاگه
 مهاجمان:عليرضا جهانبخش،كريم انصاريفــرد،كاوه رضايى،مهدى طارمى،رضا 

قوچان نژاد،سامان قدوس،سردار آزمون
بر اين اســاس كى روش روى نام 10 بازيكن خط قرمز كشــيد تا 12 لژيونر را 
جايگزين آنها كند. محمد انصارى، وحيد محمدزاده، حســين ماهينى و دانيال 
ماهينى در خط دفاعى، على قلى زاده، اميد نورافكن، كمال كاميابى نيا و فرشيد 
اسماعيلى در خط هافبك و مرتضى تبريزى و ساسان انصارى نيز در خط حمله از 

حضور در ادامه اردوى ديدار برابر توگو و روسيه بازماندند. 

سرمربى تيم  ملى به دنبال راه حل براى آقاى گل
ورزش: كارلوس كى روش كه عنوان كرده بود محروميت چهار ماهه مهدى طارمى 
از بازى كردن اتفاقى شرم آور است و به فوتبال ايران و تيم ملى ضربه مى زند، ديروز 
هم با انتشــار پيامى در فيس بوك خود مجددا به اين اتفاق واكنش نشان داد و 
نوشــت: همانطور كه مى دانيد، محروميت طارمى براى هيچكس خوب نيست؛ 
رســانه ها نظر من را درباره اين وضعيت پرسيدند و من توضيح دادم كه اينگونه 
مسائل نه تنها چهره فوتبال ايران را در خارج از مرزها مخدوش مى كند، بلكه براى 
بازيكن، هواداران و باشگاه و تيم ملى اش ايجاد خسارت خواهد كرد.اين اتفاق اصال 
براى طارمى خوب نيست كه 4 ماه از بازى هاى رسمى، آن هم در سال جام جهانى 
بيرون باشــد و خيلى عجيب است اتفاقاتى مشــابه اين در اين دوره زمانى(سال 
2017) رخ مى دهد.ما سعى داريم راه حلى براى اين موضوع پيدا كنيم؛ اين وظيفه 

ماست كه به طارمى از نظر ذهنى، تكنيكى و فيزيكى كمك كنيم.

قدوس تيم ملى ايران را انتخاب كرد
ورزش: با توجه به درخشش دوباره 
قدوس و دعــوت به تيم ملى ايران، 
سرمربى سوئد بار ديگر براى دو بازى 
پيش روى تيمــش از اين بازيكن 
ايرانى دعوت بــه عمل آورد.قدوس 
براى انتخاب ميان ايران و ســوئد از 
اندرسون تا ديروز زمان خواسته بود 

كه در نهايت ايران را انتخاب كرد.

اخراج بوناچيچ از گسترش فوالد
فيروز كريمى به ليگ برتر برگشت

ورزش: بعد از باخت گسترش فوالد به تراكتورسازى و بركنارى لوكا بوناچيچ از 
سرمربى گرى تيم گسترش فوالد، فيروز كريمى كه سابقه هدايت تيم هايى مثل 

استقالل، پيكان، راه آهن و... را دارد، هدايت اين تيم را برعهده گرفت.

آدبايور غايب بزرگ ديدار ايران و توگو
ورزش: در آستانه ديدار ايران و توگو، فدراسيون فوتبال توگو اعالم كرد، امانوئل 

آدبايور به دليل مصدوميت نمى تواند در اين ديدار حاضر باشد.
مهاجم ســابق منچسترسيتى و رئال مادريد امســال در باشاك شهير تركيه 

توپ مى زند.
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روزنامـه صبـح ايـرانميهن

عملكرد جزيره اى مانع بهره مندى از امكانات     قدس:رئيس شوراى شهر مشهد گفت: با شناسايى منابع و امكانات شهربه صورت مشترك از امكانات استفاده كنيم .  حيدرى جزيره اى عمل كردن در شهر را به عنوان مشكل 
اصلى شهر مشهد معرفى كرد و افزود: با شناسايى منابع و امكانات موجود در شهر مى توانيم براى رسيدن به اهداف هم افزايى داشته باشيم و به صورت مشترك از امكانات استفاده كنيم. وى حل بسيارى از مشكالت 

جامعه را در گرو آشنايى دانشجويان با حقايق جامعه دانست و افزود: پيوند دانشگاه با جامعه و آشنايى دانشجويان با فضاى جامعه در نگاه دانشجو و شناخت جامعه تاثير مثبتى خواهد داشت.

ديدار شهردار مشهد مقدس با توليت آستان قدس رضوى
پايگاه خبرى شهردارى مشهد: ديدار شهردار مشهد مقدس با توليت آستان 

قدس رضوى در حرم مطهر برگزار شد.
 صبح پنجشــنبه ششم مهرماه امسال و در آســتانه تاسوعا و عاشوراى حسينى، 
تقى زاده خامسى شهردار مشهد مقدس به ديدار حجت االسالم والمسلمين سيد 
ابراهيم رئيســى توليت آستان قدس رضوى رفت. پيش از اين نيز شهردار مشهد 
مقدس با نماينده ولى فقيه در اســتان خراسان رضوى و استاندار خراسان رضوى 

ديدار كرد.

با حضور قائم مقام توليت آستان قدس رضوى 
نقاشى ديوارى با موضوع «مبارزه دائمى خستگى ناپذير» 

در مشهد رونمايى شد 

آستان نيوز: نقاشى ديوارى با موضوع مبارزه دائمى خستگى ناپذير در چهارراه 
شهدا رونمايى شد. 

 با حضور قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى، از نقاشــى ديوارى با موضوع 
مبارزه دائمى خســتگى ناپذير در نبش كوچه چهارباغ چهارراه شهداى مشهد 

رونمايى شد.
سيد مرتضى بختيارى در اين رابطه اظهار داشت: پيام زندگى امام رضا(ع) به فرموده 
رهبر معظم انقالب، مبارزه دائمى خستگى ناپذير است و در اين نقاشى به صورت 
هنرمندانه اى شخصيت هاى مبارز انقالبى در اعصار و كشورهاى مختلف به تصوير 

كشيده شده است.
وى ضمن تقدير از تالش هاى اداره كل روابط عمومى و امور رســانه آستان قدس 
رضوى براى آماده ســازى اين اثر در هفته دفاع مقدس اذعان داشت: بدون شك 
ترويج و توســعه فرهنگ ايثار و شــهادت و زنده نگاه داشتن ياد و خاطره شهدا از 

رسالت هاى متوليان فرهنگى است.

رئيس اوقاف اين شهرستان عنوان كرد
وجود 10 هزار رقبه وقفى در كاشمر

  ايرنا: رئيس اداره اوقاف و امور خيريه كاشــمر گفت: گرچه 80 درصد موقوفات 
مربوط به عزادارى محرم است اما انس يافتن با سيدالشهدا(ع) فقط از طريق برپايى 
مجالس عزادارى نيســت بلكه بايد موقوفات مربوط به امام حسين(ع) را به سمت 

نيازهاى روز جامعه سوق داد.
حجت االسالم و المسلمين صادق خليلى افزود: دو هزار و 500 موقوفه با 10 هزار 
رقبه وقفى در كاشمر وجود دارد كه 80 درصد آنها مربوط به عزادارى سيد و ساالر 
شــهيدان و قديمى ترين وقفنامه  موجود در اين زمينه مربوط به 500 سال پيش 
است. وى ادامه داد: در وقفنامه هايى كه براى سيدالشهدا(ع) در كاشمر انجام شده 
شــور و شعور حسينى مد نظر واقفان بوده بگونه اى كه از همان دوران گذشته در 
نيت واقفان عالوه بر مداحى و عزادارى لزوم سخنرانى و تبيين معارف حسينى مد 

نظر واقفان بوده است.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه كاشــمر بر لزوم انجام وقفهاى متناسب با نياز روز 
تاكيد و بيان كرد: با توجه به نيازهاى امروز جامعه راههاى ديگرى به جز مراســم 
عزادارى براى قرب و نزديكى به سيد و ساالر شهيدان وجود دارد تا با انجام آن به 

فرهنگ حسينى خدمت كرد.
وى يكى از راههاى تقرب به اهل بيت(ع) را وقف براى علم و فناورى و سپس هديه 
كردن پاداش آن به ائمه اطهار(ع) عنوان و بيان كرد: در همين راســتا در تالشيم 
انجمن ياوران وقف علم و فناورى را در كاشــمر راه اندازى كنيم تا موقوفاتى براى 

حمايت از نخبگان علمى و فعاليتهاى علمى و پژوهشى ايجاد شود.

راهيابى «هراش» به جشنواره بين المللى 
فيلم كوتاه تهران 

قدس: فيلم كوتاه تجربى «هراش» ســاخته آذيــن حميدنيا و از توليدات انجمن 
سينماى جوان تربت حيدريه به بخش مسابقه سى و چهارمين جشنواره بين المللى 

فيلم كوتاه تهران راه يافت.
جواد جعفرى رئيس انجمن سينماى جوان تربت حيدريه با اعالم اين مطلب افزود: 
مسعود حاتمى، كاظم مواليى و مهدى فردقادرى، به عنوان اعضاى هيئت انتخاب 
بخش تجربى، از ميان 235 اثر رسيده به دبيرخانه جشنواره، 19 فيلم كوتاه تجربى 

را براى رقابت در بخش ملى جشنواره سى و چهارم انتخاب كردند.

بازاريابى؛ ضعف بازار صنايع دستى گناباد

گناباد-خبرنگارقدس: فرماندار گناباد گفت: با وجود ظرفيت هاى بســيار اين 
شهرستان در توليد صنايع دستى، اين صنايع با مشكل ضعف در بازاريابى روبه رو 

بوده و در اين زمينه بسيار ضعيف عمل شده است.
محمد على نبى افزود: توليد كنندگان و فعاالن صنايع دستى گناباد بيشتر به صورت 
سنتى فعاليت مى كنند و تاكنون به نحو مطلوب از ظرفيت فضاى مجازى براى معرفى 

و شناساندن اين ظرفيت ها و بازاريابى آن ها استفاده نكرده اند.
وى اظهار كرد: دستگاه هاى اجرايى گناباد نيز توجه الزم را به توسعه و به روز كردن 
صنايع دستى نداشته اند كه هر يك بايد در راستاى وظايف كارى خود به توسعه اين 

هنرهاى اصيل عنايت داشته باشند.
وى گفت: سفال «مند» گناباد با وجود ظرفيت هاى بسيار از جمله قدمت چند هزار 
ساله تاكنون در توســعه اقتصاد گردشگرى اين شهرستان نقش مناسب نداشته 
است. نبى پور افزود: شمار كارگاه هاى فعال در اين بخش از 30 كارگاه در سال هاى 

گذشته به كمتر از 10 كارگاه كاهش يافته است.
وى ناآشنايى با علم روز و تمركز فعاليت و طرح ها به صورت سنتى و توليد با خاك 

فاقد كيفيت مناسب را از مشكالت توليد سفال مند گناباد دانست.
وى همچنين ايجاد تعاونى و شــهرك صنايع دستى و تجميع فعاالن اين بخش 
را از ضرورت هاى توســعه كمى و كيفى صنايع دستى گناباد دانست و از آمادگى 
شهردارى اين شهر براى واگذارى بخش هايى از شهرك در دست ساخت كارآفرين 

اين شهرستان براى اين منظور خبر داد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى گناباد نيز برندسازى، توسعه 
آموزش، تجارت الكترونيكى و حضور بيشــتر در فضاى مجازى را از ضرورت هاى 

توسعه صنايع دستى اين شهرستان برشمرد.
عليرضا شناســايى گفت: هنرمندان صنايع دستى بايد با افزايش دغدغه براى كار 
خود ارزش قائل شده و با نوآورى همراه با افزايش كيفيت در طراحى و توليد، براى 

ارتقاى توليدات خود بكوشند.
وى افزود: مركز آموزش ســفال طى يك سال گذشته در روستاى «مند»گناباد راه 
اندازى شده و نخستين دوره آموزشى بسته بندى صنايع دستى به صورت منطقه اى 

يك ماه پيش در آن برگزار شد.
وى حضور در نمايشگاه هاى ميراث فرهنگى و صنايع دستى در سطوح كشورى و 

منطقه اى را از جمله اقدام ها و رويكردهاى سال جارى اين اداره ذكر كرد.

خـــبر

مهناز خجســته نيا  خط كشِي جديد 
اليت (پارك حاشــيه اى هوشــمند) در دو 
خيابان فرعــي پرتردد مشــهد در حالى با 
واكنش يكى از اعضاى شوراى اسالمى شهر 
مواجه شده كه عضو ديگرى از شوراى شهر 

آن را رد مى كند. 
اين عضو شوراى شهر با ادعاى اينكه «اليت 
روي اعصاب مردم است و بايد تعطيل شود» 
مطالبه اى را مطرح مى كند كه مردم مشهد بنا 
به شعارهاى تبليغاتى زمان انتخابات شوراى 
شــهر منتظر تصميم نهايى بــراى بودن يا 

نبودن اليت هستند! 
امير شــهال در اينســتاگرام خود خطاب به 
مردم مى گويد: هركس مرا مي بيند، باگاليه، 
از شعارِانتخاباتي ام مي پرسد كه آيا هنوز هم 
معتقدم اين اليت، نوعي اّخاذي از جيب مردم 

است؟
او در ادامه اظهار مى دارد: اّما به احترام اعضاي 
شوراي شهر كه از من خواسته اند تا زمان ارائه 
گزارش كارشناسي اليت و صورت هاي مالي 
آن، از موضعگيري انتقادي پرهيز كنم، خار 
در چشم و اســتخوان در گلو، منتظر آماده 

شدن گزارش كميته حقيقت ياب نشسته ام. 
به گفته اين عضو شــوراى شهر، مديرعامل 
اليت معتقداســت اجراي پارك حاشــيه اى 
هوشــمند موجب شــده، 75درصد پارِك 
خودروها در كنار خيابان، به زير نيم ساعت 

برسد و اين، موفقيت بزرگي است. 
شهال با بيان اينكه شــوراي چهارم مصوب 
كرده بود درآمد خالص اليت، صرف توســعه 
و ســاخت پاركينگ هاي عمومي در شــهر 
شــود، مى افزايد: اما بــا 735نفر عائله، مگر 
درآمد خالصي مي ماند؟ هرچه درمي آورند، 
خرج حقــوق و مزايا مي كنند.  به گفته وى 
شوراي چهارم، شهرداري را موظف كرده بود 
ظرف 6 ماه، در سال1394 برنامه زمانبندي 
حذف پاركينگ هاي حاشــيه اي و ســاخت 
پاركينگ هاي غيرحاشــيه اي، با مشــاركت 
بخش خصوصــي را ارائه كند امــا هنوز نه 
اليحه اي آمده، نه پاركينگي اضافه شده است. 
وى ادامه مى دهد: شــوراي چهارم ســازمان 
فناورى شــهردارى (فــاوا) را ملزم بــه ارائه 

اليحــه اي كرده بود كه بهــاي پارك صرفا از 
طريق «من كارت» دريافت شــود در حالى كه 
پاركبانان همچنان براي گرفتن چندرغاز پوِل 
پارك خودروها، روي اعصاِب شهروندان هستند 
و با تهديد به جريمه كردن، في البشمار اعمال 
قانون مي كنند. اين عضو شــوراى اســالمى 
شــهر با بيان اينكه تبصره2 مــاده15 قانون 
رسيدگي به تخلفات رانندگي تصريح دارد كه 
100 درصد درآمد حاصل از پارك حاشــيه، 
بايد صرف ســاخت پاركينگ شود، مى گويد: 
متأســفانه اين امر، در مشهد ملموس نيست! 
امير شهال با اشاره به ادعاى ضرر 900 ميليون 
تومانى اليت در سال 95 مى افزايد: نمي دانم 
ايــن فرمول تا كجا مي خواهد ادامه پيدا كند، 
اّما اليت به جاي حلِّ مسئله از طريق ساخت 
پاركينگ هاي عمومي، فقط و فقط دارد صورت 
موضوع را از خيابان هاي اصلِي شهر به كوچه 
پس كوچه هاي فرعــي، منتقل مي كند. وى 
معتقد اســت اين اوج هنر ماست كه در يك 
سال، 900 ميليون تومان از جيب بگذاريم براي 

اين كه در مردم نارضايتي ايجاد كنيم.

 مهلت يك هفته اى به اليت
گزارشــگر ما در واكاوى اين سوژه به سراغ 

رئيس كميسيون حمل و نقل شوراى اسالمى 
شهر مشهد مى رود.

مجتبــى بهاروند با بيان اينكــه هنوز هيچ 
تصميمى براى اليت در شوراى اسالمى شهر 
مشهد گرفته نشده، مى گويد: آنچه از سوى 
برخى اعضا مطرح شــده نظر شخصى است 
و هيچ ارتباطى با تصميم شوراى شهر ندارد.

وى با بيان اينكه تاكنون جلســات متعددى 
در كميسيون حمل و نقل شوراى شهر براى 
بررسى وضعيت اليت گذاشته شده، مى افزايد: 
در آخرين جلسه يك مهلت يك هفته اى به 
مدير عامل شركت اليت براى ارائه گزارشى 
جامع از وضعيت درآمدها، نيروها، شــفاف 
سازى ســود و زيان شــركت داده شده كه 
اين مهلت تا پايان ســاعت كارى چهارشنبه 
گذشته تمام شده و با پايان بررسى ها تصميم 
شوراى شهر مشخص خواهد شد. به گفته وى 
بررسى هاى شــورا نيز حداقل يك ماه زمان 
خواهد برد؛ بنابراين تــا يك ماه آينده هيچ 

تغييرى در وضعيت اليت پيش نخواهد آمد.
وى ادامه مى دهد: اگر هم قرار است تصميمى 
گرفته شود بايد مصوبه شوراى اسالمى شهر 
را داشته باشد. اين عضو شوراى شهر در عين 
حال تاكيد مى كند: بنــده به عنوان رئيس 

كميسيون حمل و نقل موافق فعاليت اليت 
هستم ولى مشخص شدن سازوكار قانونى آن 
الزامى اســت. وى در خصوص برخى ادعاها 
مبنى بر حذف فعاليت اليت در خيابان هاى 
فرعى نيــز مى گويد: براى حــذف اليت در 
فرعى ها هم هيچ تصميمى نه در كميسيون و 
نه در صحن علنى شوراى شهر گرفته نشده 
است. وى با بيان اينكه اليت در فرعى ها نيز 
بايد ضابطه مند شود، مى افزايد: نبايد اجازه 
داد فروش پــارك حاشــيه اى در دو طرف 
خيابان نيز، مانع امداد رســانى خودروهاى 

امدادى در خيابان هاى فرعى شود.
رئيــس كميســيون حمل و نقل شــوراى 
اسالمى شهر مشهد همچنين ادعاى الحاق 
خيابان هاى فرعى جديــد به اليت را نيز رد 
مى كند و مى گويــد: تنها دو خيابان بتازگى 
رنگ آميزى شده كه يكى خيابان قائم است 
كه چون تجديد آســفالت شده مجددا خط 
كشى شده و ديگرى هم خيابان نامجو است 

كه مصوبه قبلى شوراى شهر را داشته است.
به گفته وى فعالً از مدير عامل شركت اليت 
خواســته تا پايان مهلت يك ماهه بررسى و 
شفاف سازى شــركت اليت، معبر جديدى 

اضافه نشود.

در گفت و گو با رئيس كميسيون حمل و نقل شوراى شهرمشهد مطرح شد

رئيس جهادكشاورزى استان:مهلت يك ماهه به اليت براى شفاف سازى
بيش از 3000 شهيد جهاد سازندگى و 

كشاورزى سند افتخار گيالن است
گيالن: رئيس ســازمان جهادكشــاورزى گيالن 
گفت: 3700 شــهيد جهادسازندگى و 85 شهيد 
جهاد كشــاورزى استان گيالن سند افتخار ما در 

دوران دفاع مقدس است.
عليرضا شــعبان نژاد در يادواره شــهداى جهاد و 
گردهمايى سنگرســازان بى سنگر كه در دهكده 
ســاحلى بندرانزلى برگزار شــد، با گراميداشت 
هفته دفاع مقدس و تسليت ايام ماه محرم اظهار 
كرد: 3700 شــهيد جهاد سازندگى و 85 شهيد 
جهادكشاورزى اســتان گيالن سند افتخار ما در 

دوران دفاع مقدس است.
وى با بيــان اينكه جهاد ســازندگى با اقدام هاى 
موفقيت آميز خود به ســرعت در حال زدودن آثار 
فقر و محروميت مطلق در روســتاها مشغول بود، 
ادامه داد: نيروهاى جهاد ســازندگى با آغاز جنگ 
تحميلى و هجوم به كشور، با وجود اينكه وظيفه 
و مأموريت ذاتى در اين عرصه نداشت اما به دليل 
احساس مسئوليت به عنوان نيروى سوم و حتى 
جلوتر از خيلى ها وارد ميدان شد و حماسه آفرينى 
كرد و افتخارى با عنوان سنگرسازان بى سنگر را 

برايمان به يادگار گذاشت.

بزرگ ترين حوزه انتخابى كشور از 
محروميت رنج مى برد

يزد - خبرنگارقدس: نماينده مردم بافق، بهاباد، 
خاتم، ابركوه و مهريز در مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: شهرستان هاى اين حوزه انتخابيه نيازها و 
مشكالت متعددى در زمينه هاى مختلف دارند كه 
بايد در راستاى رفع اين نيازها قدم برداشت و اين 

پنج شهر از محروميت رنج مى برند.
محمدرضا صباغيان بافقى با اشاره به اينكه حوزه 
انتخابيه مهريز بزرگ ترين حوزه انتخابى كشــور 
اســت، اظهار داشت: شهرســتان هاى اين حوزه 
انتخابيه نيازها و مشكالت متعددى در زمينه هاى 
مختلف دارند كه بايد در راســتاى رفع اين نيازها 

قدم برداشت.
وى به اهميت تشــكل هاى صنفى در بخش هاى 
مختلف اشاره كرد و افزود: امروزه اگر هر جمعيت 
و صنفى، تشكل نداشته باشند، نمى توانند به حق 

و حقوق خود بدرستى و كامل دست پيدا كنند.

خبر

m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r

خبر

بهره بردارى از دو بخش جديد فوق تخصصى 
روانپزشكى در بيمارستان ابن سيناى مشهد

پروين محمــدى: رئيس مركز 
ابن  آموزشى، پژوهشــى، درمانى 
ســينا گفت: دو بخش جديد فوق 
تخصصى روانپزشكى و چهار بخش 
بازسازى شده در اين بيمارستان به 

بهره بردارى رسيد.
دكتر فاطمه محررى در گفت و گو با 

خبرنگار ما اظهار داشت: باصرف 15 ميليارد ريال هزينه، بخش هاى تخصصى 
روانپزشكى اطفال دختر و پسر به طور مجزا، دو بخش اعتياد زنان و مردان و 
دو بخش سالمندان به طور جداگانه (جمعاً 6 بخش فوق تخصصى) بازسازى 
شده است. وى تصريح كرد: با حدود 120 تخت در بخش هاى فوق با اجراى 
طرح هتلينگ تحول ســالمت اين بيمارستان آماده ارائه خدمت به بيماران 
روانپزشكى است. وى با اشاره به اينكه ظرفيت پذيرش اين مركزروانپزشكى 
دانشــگاهى 779تخت بسترى است، اظهار داشت: در اين بيمارستان از همه 
گروه هاى سنى بيمار داريم و نسبت جنسيت نيز تقريباً برابر است، به طورى 
كه سه بخش فعال بسترى براى خانم ها و چهار بخش فعال بسترى براى آقايان 

در نظر گرفته شده است.
دكتر محررى در پاســخ به خبرنگار ما در خصوص وضعيت بيمارســتان 
حجازى تصريح كرد: پروژه بيمارستان حجازى نيز در حال بازسازى است كه 
با اجراى برنامه تحول سالمت در آينده نزديك به بهره بردارى خواهد رسيد.

وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر از كل 366 تخت مصوب اين بيمارستان 
320 تخت آن اشــغال و بيماران در اين مركز نگهدارى مى شوند كه عالوه 

برآن به بيماران بخش روانپزشكى قانونى نيز خدمات الزم ارائه مى دهد.

مدير مركز سرمايه گذارى خارجى خراسان رضوى:
سهم پروژه هاى مشاركتى در حوزه عمرانى مشهد 

افزايش مى يابد
تسنيم: مدير مركز سرمايه گذارى 
خارجى خراســان رضوى گفت: 
ســهم پروژه هاى مشــاركتى در 
حــوزه عمرانى مشــهد افزايش 

مى يابد.
رضا خواجه نائينى اظهار داشت: 
بهترين روشــى كــه مى توان به 

واســطه آن سرمايه هاى ُخرد را در مشــهد تجميع كرد اين است كه يك 
شركت سهامى عام در شهردارى مشهد مقدس تشكيل شود. 

وى بيان كرد: ويژگى كه شركت سهامى عام دارد اين است كه حساب هاى 
آن به صورت شــفاف در بورس قرار داده مى شــود و بــه اين علت امكان 
سوءاستفاده از آن وجود ندارد و مردم مى توانند سهام آن را خريدارى كنند. 
مدير مركز ســرمايه  گذارى خارجى خراســان رضوى ادامه داد: تأسيس 
شركت سهامى عام از اين جهت به فروش اوراق مشاركت ارجحيت دارد كه 
افرادى كه سهام را خريدارى مى كنند در سود و زيان آن شركت مشاركت 
دارند اما در فروش اوراق مشاركت دقيقاً قاعده اى مانند قرض كردن برقرار 
اســت كه در آن بعــد از مدت مقرر بايد اصل بدهى به همراه ســود را به 
خريداران پرداخت كرد. خواجه نائينى با اشاره به تفاوت پروژه هاى مشاركتى 
با زيرساختى تأكيد كرد: در پروژه هايى كه با مشاركت مردم انجام مى شود 
بايد بازدهى اقتصادى در زمانى كوتاه صورت گيرد چرا كه زمان باال رغبت 
مردم را از شــركت در آنها مى گيرد. وى با بيان اينكه شركت هلدينگ زائر 
شهردارى مشهد چند ســالى است كه پيگيرى مى شود، خاطرنشان كرد: 
راه اندازى اين شــركت در قالب سهامى عام مى تواند فوايد زيادى در حوزه 

اقتصادى و جذب سرمايه هاى ُخرد به همراه داشته باشد.
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر انقالب اسالمى:
وسيله  به  اهللا  سبيل  فى  مجاهدت  تعليم  ماه  محرم،  ماه 

برترين خاليق، حضرت اباعبداهللا (عليه السالم) است.
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نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب
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اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا قاضى الحاجات

عزادارى در هيئت محبان الفاطمه(س)عكس روز  عرفان كوچارى  

 فرهنگ/ آرش شــفاعى   ديشب شام 
غريبان امام (ع) را گرفتيم. اشــك ها و آه ها 
از سينه هاى زخمى و ناالن برآورديم و موى 
كنان و مويه كنان، داســتان سرخ عاشورا را 
مرور كرديم. ديشب سينه هاى سوخته مان 
همراه خيمه هاى ســوخته امام و اصحابش 
شعله شعله آتش شد. امروز صبح، به سر كار 
و زندگى خود برمى گرديم ولى يادمان باشد 
كه لباس عزاى حســين(ع) را از تن بيرون 
مى آوريم، فقط از تــن؛ اما اين لباس عزا بر 
قامت روحمان دوخته شــده اســت و تا به 
شرف اين لباس مشرفيم، نبايد از حسين(ع) 
و حسينيان جدا شويم. يادمان باشد لباس 
عزاى حسين(ع) به تن آنان كه دين خدا را 
سبك مى شمرند، آنان كه در نانشان شبهه 
رباســت، آنان كه دروغ و غيبت را ناپســند 
نمى دارند؛ شايسته نيست، شايسته اين لباس 

بمانيم.

روزمره نگارى

دوشنبه 10      مهر 1396  11  محرم  1439  2   اكتبر 2017  سال سى ام  شماره 8511    

 با صادق كرميار نويسنده رمان عاشورايى «ناميرا»

ضعف در محتوا 
آسيب ادبيات دينى است

 فرهنگ/ مهديــه قمرى  با وجود اين كه 
موضوعات دينى در عرصه نشر كشور به صورت 
ويژه بسيار موردتوجه نويسندگان است و افزايش 
قابل توجه آثار ادبى با محور موضوعات دينى در 
بــازار كتاب مى تواند نمونه اين ادعا باشــد، اما 
به نظر مى رسد اســتقبال مردم از اين نوع آثار 

نسبت به ساير موضوعات ادبى زياد نيست.
ازسوى ديگر، به گفته بســيارى از كارشناسان 
و فعــاالن عرصه آثار ادبى دينــى، معيارهايى 
كه ســبب ايجاد تفاوت ميان آثار ادبى دينى با 
غيردينى مى شود، داراى مرز ظريفى است كه 
ممكن است برخى از نويسندگان اين معيارها 
را تأييد نكنند يا جامعه ادبى درباره هركدام از 
اين معيارها و مرزبندى هايى كه تفاوت ميان آثار 
ادبى و غيرادبى را مشخص مى كند، با يكديگر 

اختالف نظر داشته باشند.
 اهميت آثار دينى باكيفيت در كشور ما به دليل 
آشنايى بيشتر مردم به ويژه جوانان با موضوعات 
دينى بر هيچ كس پوشــيده نيســت، اما سؤال 
اينجاســت كه تا چه اندازه نويســندگان ما به 
اهميــت اين موضوع  در نگارش آثار ادبى توجه 
مى كنند؟ و در اين راستا آيا تحقيق يا پژوهشى 

انجام مى دهند يا خير؟
يكــى از رمان هايى كــه در ســال هاى اخير 
درخصوص واقعه عاشورا منتشر شده و به شكلى 
ادبى و غيرمستقيم درخصوص اين رويداد مهم 
تاريخ اسالم به روشنگرى پرداخته، رمان «ناميرا» 
است كه تحسين مخاطبان حرفه اى داستان را 

نيز به دنبال داشته است.
صادق كرميار، نويسنده رمان موفق «ناميرا» در 
گفت وگويى كــه مى خوانيد، يكى از معيارهاى 
تفاوت ميان رمان هاى دينى با غيردينى را ميزان 
شناخت نويســنده از مباحث دينى در جامعه 
مى داند و اعتقاد دارد كه هر اندازه نويسندگان 
با موضوعات دينى آشنا باشند، آثار بهترى خلق 

مى كنند.
او كه با نوشــتن رمان هايى ماننــد «ناميرا» و 
«دشــت هاى ســوزان» براى مخاطبان ادبيات 
داســتانى شــناخته شده اســت، درخصوص 

دشــوارى هاى نگارش داستان هايى با محوريت 
تاريــخ ائمه اطهار(ع) صحبت كرده اســت كه 

مشروح اين گفت  وگو را در ادامه مى خوانيد.

ويژگى هاى مميز آثــار ادبى دينى با   
غيردينى را چه مى دانيد؟

دين مواجهه انســان با هستى اســت، در اين 
مواجهه براى انســان ها پرســش هايى مطرح 
مى شود كه هركسى همچون فيلسوف، عارف و 
نويسنده، آن ها را به شيوه خود روايت مى كند. 
بنابراين پرســش هايى كه نويسنده در مواجهه 
خود با هســتى مطرح كرده اســت، در قالب 

نگارش داســتان، رمان يا وجوه ديگر آثار ادبى 
جلوه پيدا مى كند.

 پرداختن به تاريخ ائمــه اطهار(ع) در 
نگارش رمان هاى دينى از چه دشوارى هايى 

برخوردار است؟
البته مباحث تاريخــى جداى از مباحث دينى 
اســت، زيرا آن بخــش از ادبيــات تاريخى ما 
كــه برمبناى دين و پرداختــن به زندگى ائمه 
اطهار(ع) باشد، بخشى از ادبيات دينى را تشكيل 

مى دهد.
نويســنده در مواجهه با شخصيت هاى دينى 
2روش را ترســيم مى كند؛ اگــر از روش اول 
كه در آن، نويســنده براى ترسيم شخصيت 
به روايتى داستانى مى پردازد، بهره ببرد، اين 
نوع از نگارش بســيار سخت است و نويسنده 

بايد به مقدار نياز، تســلط كافى روى زندگى 
شــخصيت هاى تاريخى دينــى همچون ائمه 
اطهار(ع) داشته باشد. شيوه دوم طرح پرسش 
توسط نويســنده در نگارش داستان يا رمان 
است كه يا تا پايان، پاسخ پرسش هاى مذكور 
توسط نويســنده در داســتان بيان مى شود، 
يا ذهــن مخاطب را براى يافتن پاســخ هاى 

احتمالى با آثار ادبى درگير مى كند.
آنچه كه در پاسخ به اين سؤال بايد به آن اشاره 
كنم اين است كه با وجود اين كه تسلط نويسنده 
آثار ادبى دينى بر ادبيات دينى واجب است، اما 
اين مهم، طى كسب تجربه و نگارش آثار مختلف 
با محوريت دين براى نويسنده ايجاد مى شود. اما 
آنچه ممكن است ساليان سال نويسنده نتواند بر 
آن تســلط كافى يابد، شناخت كافى از زندگى 
ائمه اطهار(ع) براى نگارش بهتر آثار ادبى دينى 

است.

 آيا كســب اين شناخت و تسلط در دو 
حوزه ادبيات دينى و زندگى شخصيت هاى 
دينى و تاريخــى ازطريق انجام تحقيق و 

پژوهش امكان پذير است؟
بله، حتماً همين طور است، اما بايد در مرحله 
اول براى نويسندگان پرسش هايى مطرح شود 
تا در مرحله بعد، زمــان زيادى را براى انجام 
تحقيق و پژوهش بگذارنــد، زيرا تا زمانى كه 
پرسشى براى نويسندگان مطرح نشود، نه تنها 
تحقيق و پژوهشــى صــورت نمى گيرد، بلكه 
آثار ادبى دينى نيز از كيفيت خوبى برخوردار 

نمى شوند.

 در حال حاضر، كميــت و كيفيت آثار 
ادبى دينى در عرصه نشر كشور را چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟
رشد كمى اين گونه آثار شايد قابل توجه باشد، 
اما ازنظر كيفى خوب نيست؛ زيرا زمانى كيفيت 
آثار ادبى دينى مناســب اســت كه نويسنده 
تسلط كافى بر ادبيات دينى، تاريخ زندگى ائمه 
اطهار(ع) و شيوه زندگى و فرهنگ آن ها داشته 
باشد و اگر نويسندگان به اين مهم توجه داشته 
باشند، در حال حاضر بايد شاهد استقبال مردم از 
آثار ادبى كنونى در بازار كتاب باشيم. همچنين 
اگر اين گونه بود، اين آثار بايد مخاطبان زيادى 

مى داشتند.
اين درحالى اســت كه ضعف در محتوا و عدم 
تسلط كافى نويسنده بر ادبيات دينى و تاريخى 
سبب شده كه آثار وى نتواند با مخاطب ارتباط 

برقرار كند.

ويژگى هايى  نويســندگان،  از  برخى   
كه ســبب تفاوت ميان آثار ادبى دينى با 
غيردينى مى شود را قبول ندارند، آيا شما 

اعتقادى به اين موضوع داريد؟
به نظرم نوع مواجهه نويسنده با هستى در مرحله 
اول و شــيوه طرح اين پرسش ها در داستان يا 
رمان سبب مى شود تا آثار ادبى دينى با غيردينى 
معيارها و ويژگى هاى متفاوت از يكديگر داشته 

باشد.
ادبيات دينى درحقيقت نتيجه جســت وجوى 
نويسنده براى كشف جهان هستى است و اگر 
نويســنده بخواهد روايتى مستند و تاريخى از 
تاريخ اديان و ائمه اطهار(ع) داشــته باشد، بايد 
بيشتر به كشف جهان هستى بپردازد تا اثر دينى 
خود را به بهترين شكل ممكن بنويسد. بنابراين 
با اين ديدگاه، آثار دينى با غيردينى تفاوت هاى 

قابل توجهى با يكديگر دارند.
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بسته اى متراكم از نمادها

خوانش شعرى از رسول معرك نژاد

« از همين پنجره مى گذرد/ بى ماه/ بى ابر/ بى قاصدك/ در باد»*
نماد ذاتى نشانه شناسانه دارد، چراكه براساس قراردادى مشخص ميان كاربر نماد 
و مخاطبــان بر معنايى به جز معنــاى تحت اللفظى خود داللت مى كند. خصلت 
زبان شناســى نماد آن اســت كه حتى بدون كاربرد نمادين خود به جمله معنا 
مى بخشــد و وجه نمادين خود را بر معناى صــورى جمله مى افزايد. اين ويژگى 
را مى توان تفاوت نماد و اســتعاره دانست.شعر «رسول معرك نژاد» شعرى پر از 
نماد است و يا بهتر است بگويم او به گونه اى نشانه ها را كنارهم چيده كه در اين 
روزگار، مخاطب آن ها را نمادين مى يابد. شب، ناگفته در سراسر شعر جريان دارد 
و خواه ناخواه به عنوان نماد تاريكى شناخته مى شود. بى ماه بودن آن در عين بى ابر 
بودن، بر ظلمت شــب مى افزايد. ماه به عنوان نماد روشــنى و اميد حضور ندارد، 
ماهى كه حتى نمى تواند با ابر هم نبودن خود را توجيه كند. قاصدك هم نيست 
تا خبر روشنى احتماالً از صبح و سپيده بياورد و باالخره باد، اين نماد ناپايدارى و 
بى ثباتى و نابودى است كه عاقبت ما را با خود خواهد برد! اين بسته متراكم نماد 
و اين مجموعه درهم تنيده نشــانه هاى نمادين، در انتها نمايشگر چه روزگارى و 
چه شبانه اى مى توانند باشند؟اين شعر بى ترديد از گروه شعرهاى نمادين موسوم 
به شعر شكست محسوب مى شود كه از دهه سى تا به امروز سروده مى شوند و بر 
پيشانى خود، نام درشت «اخوان» با شعر معروفش «زمستان» را دارند. مخاطب در 
تأويل اين شعرها آزاد است. مى تواند تأويل شخصى داشته باشد(چه شب تاريكى!) 

و يا تأويلى غيرشخصى(چه روزگار سياهى!). اما تأويل «معرك نژاد» كدام است؟!
*بداهه/ رسول معرك نژاد/ گفتمان انديشه معاصر/ 1395/ صفحه34.

 خوانش
 حميدرضا شكارسرى 

پرده نقره اى

 به انگيزه روز بزرگداشت اسرا و مفقودان
«دست هاى خالى» هنر هفتم

 هنــر/ صباكريمى  پس از 
پيروزى در هشــت سال دفاع 
مقدس، ســينما به تبع شرايط 
موجود پس از جنگ و با ورود 
به عرصــه ســازندگى، بخش 
عمده اى از فيلم هــاى خود را 
با نــگاه تزريق اميد و انگيزه به 
جامعه توليــد كرد و فيلم هاى 

بســيارى را در حوزه جنگ، رشــادت هاى رزمندگان و شهيدان ساخت و تقريباً 
از همان سال ها تاكنون، داستان هاى بســيارى از دوران هشت ساله جنگ روايت 
شده اســت. به فراخور سال هاى نخستين پس از جنگ، رويكرد سينماگران هم 
قهرمان سازى و روايت پيروزى بود. اما چندسال بعد، موضوع مهم ديگرى به ميان 
آمد كه جاى خالى اش از همان ابتداى جنگ و سال هاى پيروزى احساس مى شد.
مرداد 1369 اولين گروه آزادگان ايرانى پس از سال ها اسارت در زندان هاى رژيم 
بعث عراق با ورود به كشــور به جمع خانواده هاى خود بازگشتند و چهارسال بعد 
اولين فيلم در ژانر دفاع مقدس و با محوريت اســراى جنگى ســاخته شد. گرچه 
درطول اين چهار دهه فيلم هاى زيادى در اين حوزه توليد نشده و همواره انتقاداتى 
هم ازسوى مسئوالن فرهنگى و سينماداران، چه در حوزه ساخت و چه در حوزه 
حمايت از توليد اين آثار وجود داشته، اما با اين حال نبايد از حق گذشت كه اگرچه 
اندك، اما در عين حال فيلم هاى شاخص و ماندگارى با اين سوژه توليد شدند كه 

در سينماى ايران جاودانه اند. 
«پرواز از اردوگاه»، «كيميا»، «پاتك»، «بوى پيراهن يوسف»، «قاصدك»، «مردى 
شــبيه باران»، «معصوم»، «يك قــدم تا مرگ»، «دســت هاى خالى»، «رنجر»، 
«نفوذى»، «اتوبوس شــب»، «دوئل»، «بيدارى  رؤياها»، «خرس» و «ايســتاده 
در غبار» ازجمله آثار سينمايى ساخته شــده با محوريت آزادگان هستند.«پرواز 
از اردوگاه» به كارگردانى حســن كاربخش كه ســال 1372 جلوى دوربين رفت 
را مى توان نخســتين روايت از زندگى اســراى جنگى قلمــداد كرد. «كيميا» به 
كارگردانى  احمدرضا درويش يك ســال بعد ساخته شد و از فضاى جنگ فاصله 
گرفت و به زندگى نزديك شد. «كيميا» را مى توان يكى از آثار قابل توجه كارنامه 

درويش و البته سينماى دفاع مقدس قلمداد كرد.

 تصويرى زيبا از انتظار
ســال 74 دو فيلم «بوى پيراهن يوسف» به كارگردانى ابراهيم حاتمى كيا و فيلم 
«پاتك» به كارگردانى على اصغر شادروان ساخته شد. «پاتك» فيلمى شبيه «پرواز 
از اردوگاه»، داستان افسرى را روايت مى كرد كه در زندان هاى رژيم بعث به اسارت 

گرفته شده بود و فضايى اكشن و جنگى داشت.
 اما شايد ادامه موفق «كيميا» را بتوان در «بوى پيراهن يوسف» جست وجو كرد 
كه از فضايى عاطفى و انسانى برخوردار بود و  به خوبى توانست مقوله انتظار را كه 
با زندگى آزادگان گره خورده به تصوير بكشد.«مردى شبيه باران» به كارگردانى 
سعيد سهيلى سال 1375 ساخته شد و  «قاصدك» به كارگردانى قاسم جعفرى 
در ســال 76 ساخته شد و از ديگر آثارى اســت كه به تبعات اسارت مى پردازد. 
يك ســال بعد داود توحيدپرست فيلم سينمايى «معصوم» را جلوى دوربين برد 
كه داســتانى اجتماعى را روايت مى كند كه در خالل آن زندگى يكى از اسيران 
جنگى به تصوير كشــيده مى شود. «يك قدم تا مرگ» به كارگردانى بهروز فرجى 
در سال 78 و «رنجر» به كارگردانى احمدمرادپور در سال 79 دو فيلم ديگر درباره 
زندگى اســرا هستند كه به لحاظ محتواى داســتانى و توليد، بى شباهت به فيلم 
«پرواز از اردوگاه» نيســتند.اوايل دهه هشتاد شاهد يك فيلم با توليد قابل توجه 
هستيم كه همان سال ها هم ســروصداى زيادى به پا كرد و يكى از پرخرج ترين 
توليدات ســينمايى به لحاظ توليد بود. «دوئل» به كارگردانى احمدرضا درويش 
عالوه بر اين  كه به لحاظ فرم يك فيلم جنگى تمام عيار اســت، اشاره مستقيمى به 

زندگى اسراى جنگى و آزادگان هم دارد.

 بازگشت دوباره به فضاى اجتماعى
«دســت هاى خالى» به كارگردانى ابوالقاســم طالبى ســال 1385 توليد شد و 
حال وهواى انسانى فيلم هاى «كيميا» و «بوى پيراهن يوسف» را تداعى مى كرد. 
ورود دوباره به فضاى اجتماعى و خلق فضاى معنادارى از زندگى روزمره اســراى 
جنگى، روح تازه اى در ايــن ژانر دميد. «نفوذى» به كارگردانى احمد كاورى نيز 
جزو معدود فيلم هايى است كه داستانش در دل اسارتگاه هاى جنگى مى گذرد و 
روايت داســتان هاى متعدد از شرايط زندگى اسرا، فيلم را متفاوت و قابل تحسين 
كرده است. «بيدارى رؤياها» به كارگردانى محمدعلى باشه آهنگر در سال 88 توليد 
شد و آسيب هاى اجتماعى پس از جنگ را روايت كرد. اما شايد تازه ترين فيلمى 
كه نبايد عنوان آن را از ليســت فيلم هايى با اين مضمون خارج كرد، «ايســتاده 
در غبار» باشــد. اين فيلم به كارگردانى محمدحسين مهدويان با نگاهى مستند، 
داستان زندگى احمد متوسليان را تا لحظه اسارت به تصوير مى كشد.در پايان بايد 
به اين نكته اشاره كرد كه زندگى آزادگان و شرايط آن ها پس از جنگ، پتانسيل 
بالقوه و درخشانى براى خلق آثار سينمايى است كه متأسفانه  به قدر كفايت از آن ها 

بهره بردارى نشده است.

 فرهنگ  يك جامعه شناس و عضو هيئت علمى دانشگاه تهران 
با اشاره به بى مهرى به علوم انسانى ها در جايگاه مديريتى كشور 
گفت: اگر اين نگاه را به بدنه دولت تســرى دهيم، بايد گفت 
عموماً كسانى كه بر كشور حكومت مى كردند با اين كه در حوزه 
علوم انسانى قرار مى گرفتند، اما از جنس فنى و غيرعلوم انسانى 
بودند، از وزارت خارجه بگيريد تا وزارت علوم و بخش هاى ديگر.
دكتر اصغــر مهاجــرى در گفت وگو با خبرنــگار ما افزود: 
زمانى كــه به جمع بندى مى رســيم، مى بينيم كه راهبرد ما 
در حوزه دانش، راهبرد درستى نبوده است. هم مديريت بر 
جامعه و هم مديريت بر حوزه دانش موجب شــده كه نگاه 

ما به علوم انسانى، سنگين تر شــود و تعداد كم دانشجويان 
و دانش آموختــگان علوم انســانى را هم زيــاد ببينيم. وى 
اظهار داشــت: اگر بخواهيم معادله خطــى هزينه- كاركرد 
داشته باشــيم، هزينه هايى كه در اين ســال ها براى علوم 
غيرانسانى شده، بســيار بيشتر از هزينه هايى بوده كه خرج 
علوم انسانى شده است. مثًال بودجه دانشگاه صنعتى شريف 
چقدر اســت و چقدر خروجى داشته است؟ جز اين كه همه 
دانش آموختگانش خارج از كشور هســتند. مهاجرى ادامه 
داد: پولى كه كشــور ما در يك دهه گذشته بابت كالس هاى 
كنكور رشته هاى غيرعلوم انسانى داده است را با هزينه اى كه 

براى كالس هاى كنكور علوم انسانى خرج شده مقايسه كنيد. 
حتى اگر پولى را كه دبيرســتان هاى غيرعلوم انسانى خرج 
مى كنند با دبيرستان هاى علوم انسانى قياس كنيد مى بينيد 
كه براى رشته هاى غيرعلوم انســانى خيلى هزينه مى شود، 
ولى خروجى آن، قابل دفاع نيســت. با اين مقايسه ها بايد به 
اندازه گيرى هزينه و فايده علوم انســانى و غيرعلوم انسانى ها 

در جامعه پرداخت.

پرده نقره اى

آنچه مى خوانيد

ادبيــات دينــى درحقيقت نتيجه 
جست وجوى نويسنده براى كشف 
جهان هستى است و اگر نويسنده 
بخواهد روايتى مستند و تاريخى 
از تاريــخ اديان و ائمــه اطهار(ع) 
داشته باشد، بايد بيشتر به كشف 

جهان هستى بپردازد

سازنده بازى «انگاره» در گفت وگو 
با قدس خبر داد

يك بازى ايرانى در مسير عرضه 
بازار جهانى

 فرهنــگ/ زهره كهندل  بــازى «انگاره» 
جديدترين پروژه بازى ساز ايرانى در راه بازارهاى 
جهانى قرار گرفت و 23 اكتبــر يا اول آبان ماه 

عرضه بين المللى مى شود. 
مهدى بهرامى، سازنده بازى «انگاره» در اين باره 
به خبرنگار ما مى گويد: اين پروژه كه جديدترين 
ســاخته من است، گرافيك بسيار خوبى دارد و 
يك بازى خالقانه درمورد هندســه، خالقيت و 
معمارى ايرانى-اسالمى  است.  او كه خود ناشر 
اين بازى نيز هست، اضافه مى كند: با استفاده از 
ابزارهايى كه بــراى طراحى در اين بازى تعبيه 
شده، مخاطب مى تواند با خالقيت خود به ترسيم 
اشكال هندســى متقارن دوبعدى و سه بعدى 
بپردازد و معمارى ايرانى-اسالمى  را تجربه كند.

وى با بيان اين كه اين بازى در اولين حضور خود در 
GDC 2014 سان فرانسيسكو توجهات زيادى 
را به خود جلب كرده بود، خاطرنشــان مى كند: 
اين بازى در آنجا توانســت به بخش «گيم پلى 
 (ExperimentalGameplay) تجربــى» 
راه پيدا كند و همچنين موفق به دريافت جايزه 
بهترين عنوان دانشجويى شد و جوايز «بهترين 
طراحى بازى» و «جايزه فرهنگى» ششــمين 
جشــنواره بازى هاى رايانه اى تهران كه ســال 
گذشته برگزار شــده بود نيز به اين بازى تعلق 
گرفت. انگاره همچنين در آخرين حضور رقابتى 
خود توانست در رويداد TGC 2017 به عنوان 
برتر بخش «خالقيت» جوايز بازى سازى دست 
پيدا كند و كمك هزينه اى براى تكميل ساخت 

بازى به من تعلق گرفت.

 مشترى هاى خاص اين بازى
بهرامــى  با بيــان اين كه درصورت اســتقبال از 
نسخه رايانه شــخصى اين بازى، نسخه موبايلى 
آن را هم عرضه خواهم كرد، مى گويد: اين بازى 
را به صورت شــخصى منتشر كردم و قصدم اين 
است كه به صورت شخصى براى فروش بگذارم، 
تبليغات خاصى هم روى آن انجام نشــده، چون 
پرهزينه مى شود. فقط اطالعاتى درباره اين بازى 
را به برخى از سايت هاى خارجى داده ام.او معتقد 
است: شايد گيمرهايى با سليقه هاى خاص چندان 
از اين بازى اســتقبال نكنند، زيرا اين بازى، يك 
بازى فرهنگى با استفاده از معمارى و هنر ايرانى 
است كه از قوانين رياضى پيروى مى كند. درواقع 
بازى كننــده طى انجام بازى، معادله هايى را حل 
مى كند، بدون اين كه شناختى از رياضى داشته 

باشد، اما بازى اصالً دشوار نيست.
وى «انگاره» را يك بازى آرامش بخش توصيف 
مى كند و مى افزايد: اين بازى اصالً خشونت ندارد، 
براى همين روى گيمرهايى كه برايشان خشونت 
جذابيت دارد، حساب باز نكرده ام. چندى پيش 
يكى از مسئوالن دانشگاه هنر انگليس براى من 
پيامى  فرســتاد و از اين بازى استقبال كرد.اين 
بازى ساز با اشاره به قيمت اين بازى كه در بازار 
جهانى، 8 دالر عرضه شده است، مى گويد: چون 
ناشر اين بازى خودم هستم، دستم براى ساخت 
آن بازتر بود. اگرچه فشار مالى زيادى هم به من 
وارد شد و صفر تا صد كار را از طراحى و ساخت 
تا نشر و تبليغات را خودم انجام دادم، اما نتيجه 

كار برايم رضايت بخش است. 

عضو هيئت علمى دانشگاه تهران:
براى علوم انسانى هزينه نمى شود
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