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آئیــن  در  کربــا  شــیرخواره  علی اصغــر،  رثــای  در  مــادران  گریه هــای  صــدای 
شــیرخوارگان حســینی طنین انــداز  و هم زمــان بــا اولیــن جمعــه محــرم، مصــا و تکایــای 
مذهبــی مملــو از حضــور کــودکان و شــیرخوارگان بــا ســربندهای »یــا علی اصغــر« و »یــا 

ــد. ــین )ع(« ش حس

ــوده  ــهدا ب ــاحت سیدالش ــه س ــرض ارادت ب ــرای ع ــه ای ب ــواره بهان ــی هم ــای آئین هنره
ــا  ــرق ت ــوب و از ش ــا جن ــمال ت ــورمان از ش ــای کش ــعت جغرافی ــه وس ــی ب ــت، ارادت اس

ــم. ــتان ها داری ــه در اس ــن تعزی ــه آئی ــی ب ــه نگاه ــن بهان ــه ای ــرب؛ ب غ

 وجــود مهاجــران و اقــوام از کشــورهای مختلــف و اجــرای ســبک های متنــوع عــزاداری 
در قــم ایــن شــهر را بــه گنجینــه ای از فرهنگ هــای عاشــورایی در کشــور تبدیــل کــرده 

اســت.

آئین های عاشورایی
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محرم در میان اقوام ایرانی

آیین های عاشورایی دیار گیل و دیلم/ از »طشت گذاری« تا »علم بندی«
ــران	اســالمی	 ــا	محرم	الحــرام	هــر	منطقــه	ای	از	ای هم	زمــان	ب
مراســم	خاصــی	بــرای	عــزاداری	و	ســوگواری	شــهادت	ســرور	
و	ســاالر	شــهیدان	امــام	حســین	)ع(	و	۷۲	یــار	باوفایشــان	در	
ــایر	 ــش	از	س ــان	بی ــن	می ــه		در	ای ــال	دارد.	آنچ ــت	کرب دش
مــوارد	بــه	چشــم	می	آیــد	ایــن	اســت	کــه	عــزای	حســین)ع(	
عالم	گیــر	بــوده	و	مــرد	و	زن،	پیــر	و	جــوان	و	کــودک،		کــرد	و	
لــر،	عــرب	و	فــارس	و	بلــوچ	و	گیلــک	نمی	شناســد	هــر	کســی	
ــود،	در	 ــیاق	خ ــبک	و	س ــه	س ــت	دارد	ب ــان	دوس ــن	می در	ای

ماتــم	شــهید	کربــال	ســوگواری	کند.
ــرای	 ــران	ب ــق	ای ــایر	مناط ــد	س ــز	همانن ــالن	نی ــتان	گی اس
ایــن	ایــام	آداب	ورســوم	و	آیین	هــای	مختلفــی	دارد	کــه	
ــتان	 ــن	اس ــابقه	تاریخــی	ای ــی	و	س ــگ	غن ــه	از	فرهن برگرفت

ــت. اس
و	امــا	محــرم	در	میــان	گیالنیــان	از	جایــگاه	خاصــی	
برخــوردار	بــوده	و	حــال	و	هوایــی	وصف	نشــدنی	دارد	از	
همیــن	رو	از	هفتــه	قبــل	از	رســیدن	ایــن	مــاه	مردمــان	ایــن	
ــاالر	 ــرور	و	س ــزاداری	س ــرای	ع ــا	را	ب ــود	و	محله	ه ــتان	خ اس
شــهیدان	آمــاده	می	کننــد.		در	و	دیــوار	و	حتــی	ســردر	
ــزا	 ــیاه	و	ع ــت	س ــود	را	رخ ــل	کار	خ ــازار	و	مح ــازل	و	ب من
ــا	 ــوان	حتــی	ب ــدازه	وســع	و	ت می	پوشــانند	و	هــر	کســی	به	ان
پخــش	یــک	جعبــه	خرمــا	عشــق	و	ارادت	خــود	بــه	ســرور	و	

ــذارد. ــش	می	گ ــه	نمای ــهیدان	را	ب ــاالر	ش س
ــن	 ــالن،	۱۱	آیی ــی	گی ــراث	فرهنگ ــرکل	می ــه	مدی ــه	گفت ب
عاشــورایی	گیــالن	در	فهرســت	آثــار	ملــی	کشــور	ثبت	شــده	
ــذاری	 ــت	گ ــوله،	طش ــدی	ماس ــم	بن ــه	عل ــوان	ب ــه	می	ت ک
تالــش	و	آســتارا،	چهل	منبــر،	کــرب	زنــی	و	یازدهــم	روز	
الهیجــان،	تعزیــه	دیلمــان	و	ضیابــر،	علــم	واچینــی،	مراســم	
تاســوعای	آقــا	ســید	شرفشــاه	دارســرا،	مراســم	چهــل	علــم،	
ــم	 ــنتی	مراس ــت	س ــام	مدیری ــوگاه	و	نظ ــت	ک ــم	هف مراس
ــا	در	 ــرد.	ام ــاره	ک ــوله	اش ــه	اول	محــرم	در	ماس ــزاداری	ده ع
ــن	 ــم	»دف ــون	مراس ــری	همچ ــای	دیگ ــان	آئین	ه ــن	می ای
ــه	 ــه	اگرچ ــود	دارد	ک ــز	وج ــی«	نی ــُتنه	تاش ــهدا«	و	»اَس ش
ثبــت	ملــی	نشــده	اند	امــا	هرســاله	بــا	شــور	و	حــال	خاصــی	

برگــزار	می	شــوند.
ــزو	 ــد	و	ج ــوان	آن	را	دی ــا	می	ت ــن	آیین	ه ــه	ای ــه	در	هم آنچ
جدایی	ناپذیــر	آیین	هــای	محــرم	اســتان	گیــالن	اســت	
ــی	 ــیقی	و		نوحه	خوان ــه،	موس ــعر،	تعزی ــون	ش ــی	چ هنرهای
ــا	پیام	هــای	عاشــورا	توانســته	 ــن	هنره اســت	و	به	واســطه	ای

ــد. ــدا	کن ــال	پی ــی	انتق ــروز	به	خوب ــه	ام ــا	ب ت

ــزاری  ــا برگ ــرم ب ــاه مح ــوگواری های م ــاز س  آغ
ــذاری ــت گ ــن طش آئی

آئیــن	طشــت	گــذاری	یکــی	از	قدیمی	تریــن	آئین	هــای	
ــه	 ــت	ک ــور	اس ــان	کش ــردم	ترک	زب ــان	م ــورایی	در	می عاش
ــه	در	 ــزاری	آن	ریش ــی،	برگ ــات	تاریخ ــی	روای ــر	برخ ــا	ب بن
ــی	اســتقبال	از	 ــه	به	نوع ــن	مراســم	ک ــوی	دارد.	ای عصــر	صف
مــاه	محــرم	اســت،	هم	زمــان	بــا	روز	۲۷	ذی	الحجــه	آغازشــده	

ــد. ــه	می	یاب ــه	ادام ــی	ام	ذی	الحج ــا	روز	س و	ت
ــل	 ــهر	اردبی ــه	ش ــن	ب ــن	آئی ــزاری	ای ــت	برگ ــد	اصال هرچن
ــی	 ــته	بخــش	اعظم ــال	های	گذش ــی	س ــا	ط ــردد	ام بازمی	گ
مختلــف	 اســتان	های	 در	 ترک	نشــین	 شــهرهای	 از	
به	ویــژه	در	آذربایجــان	شــرقی	و	غربــی،	زنجــان	و	در	
شــهرهای	آســتارا	و	تالــش	گیــالن	بــه	برگــزاری	ایــن	مراســم	

پرداخته	انــد.

ــدادی	 ــاجد	و	تع ــای	مس ــای	هیئت	امن ــن	اعض ــن	آئی در	ای
ــر	از	آب	 ــی	پ ــتی	مس ــرار	دادن	طش ــا	ق ــفیدان	ب از	ریش	س
ــقای	 ــاد	س ــه	ی ــا	ب ــجد	و	تکای ــه	مس ــه	ای	از	محوط در	گوش
عــزاداری	 )ع(	 العبــاس	 ابوالفضــل	 حضــرت	 تشــنه	لب	
می	کننــد.	عــزاداران	بــا	شــور	و	احســاس	برگرفتــه	از	حــاالت	
ــم	 ــد	فرارســیدن	ماهــی	سرشــار	از	ســوگ	و	مات ــی،	نوی درون
ــه	 ــام	ائم ــه	ن ــن	ب ــای	مزی ــتن	بیرق	ه ــا	برافراش را	داده	و	ب
اطهــار)ع(	در	قالــب	دســته	های	مختلــف	بــه	ســوگواری	

می	پردازنــد.

کرنا نوازی سنت دیرینه گیالنی ها
ــی	 ــه	در	برخ ــی	ک ــای	قدیم ــن	ه ــنت	ها	و	آیی ــی	از	س یک
مناطــق	اســتان	گیــالن	همزمــان	بــا	محــرم	و	صفــر	
ــتر	 ــه	بیش ــت	ک ــوازی«	اس ــا	ن ــود	»کرن ــی	ش ــام	م انج
ــارگاه	 ــاد،	واج ــم	آب ــرفیه،	رحی ــتانه	اش ــهرهای	آس در	ش

آئین های عاشورایی
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ــود.	 ــی	ش ــرا	م ــالن	اج ــتان	گی ــرق	اس ــای	در	ش و	کالچ
ــارس	 ــوازی	در	اســتان	هــای	گیــالن،	خراســان	و	ف ــا	ن کرن

ــت. ــوم	اس مرس
ــای	 ــب	گروه	ه ــی	و	در	قال ــته	جمع ــورت	دس ــه	ص ــا	ب کرن
۱۰	نفــره	کرنانــواز	نواختــه	مــی	شــود	کــه	یــک	نفر	ســرگروه	
بــوده	و	بقیــه	او	را	همراهــی	مــی	کننــد.	طریقــه	نواختــن	کرنا	
ــه	عنــوان	 ــه	ب ــا	تجرب ــه	ایــن	شــکل	اســت	کــه	شــخصی	ب ب
ــخ	 ــه	پاس ــده	و	بقی ــا	دمی ــی	را	در	کرن ــروه،	نوای ــواز	گ ــک	ن ت
مــی	دهنــد.	تــک	نــواز	گــروه،	مصیبتــی	از	امــام	حســین	)ع(	
ــدای	»وای	وای«	 ــس	از	آن	ص ــده	و	پ ــا	دمی ــل	کرن را	در	داخ
ــن	لحظــه	گــروه،	 ــه	گــوش	مــی	رســد	در	ای ــای	وی	ب از	کرن
نــوای	»حســین	وای«		را	در	کرنــا	مــی	دمنــد	بدیــن	ترتیــب	
شــنوندگان	»وای	وای،	حســین	وای«	را	از	تــک	نــواز	و	گــروه	

او	مــی	شــنوند.		
کرنــای	شــمال	»درازنــای«	نیــز	نامیــده	مــی	شــود.	کرنــا	در	
گیــالن	بــدون	زبانــه	و	ســوراخ	بــوده	از	ســه	قســمت	تشــکیل	
مــی	شــود	قســمتی	کــه	در	دهــان	قــرار	مــی	گیــرد،	قســمت	
بدنــه	آن	کــه	گاهــی	اوقــات	بــه	بیــش	از	۳.۶۰	متــر	می	رســد	

و	قســمت	ســر	آن	کــه	خمیــده	و	بــه	شــکل	عصــا	اســت.			

علم بندی در ماسوله  
هرســاله	مــاه	محــرم	در	شــهر	ماســوله	حــال	و	هــوای	
ــان	 ــهر	میزب ــن	ش ــی	ای ــت	بام	های	پلکان ــری	دارد.	پش دیگ
ــم	 ــد.	»عل ــف	آمده	ان ــاط	مختل ــه	از	نق ــت	ک ــی	اس عزاداران
ــهرک	 ــن	ش ــرم	در	ای ــاه	مح ــای	م ــی	از	آئین	ه ــدی«	یک بن
تاریخــی	اســت	برخــی	مورخــان	معتقدنــد	کــه	ایــن	مراســم	
ــده	و	 ــد	درآم ــدون	و	نظام	من ــکلی	م ــه	ش ــه	ب در	دوره	صفوی
بنــا	بــه	برخــی	روایــات	تاریخــی	قدمــت	ایــن	مراســم	نزدیک	

ــه	هشــت	قــرن	اســت. ب
ــن	شــهرک	 ــاری	خــاص	ای ــه	معم ــا	توجــه	ب ــن	مراســم	ب ای
ــتداران	 ــادی	از	دوس ــتقبال	زی ــاهد	اس ــاله	ش ــی	هرس تاریخ
اهل	بیــت	)ع(	به	ویــژه	امــام	حســین	)ع(	اســت.	حضــور	
گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	و	همچنیــن	شــهروندان	
گیالنــی	از	شــهرهای	مختلــف	ایــن	اســتان	زینت	بخــش	ایــن	

ــت. ــی	اس ــی	و	تاریخ ــم	مذهب مراس
شــهر	ماســوله	دارای	چهــار	دســته	عــزاداری	در	چهــار	
محلــه	»مسجد	بر،	خانه	بــر،	کشه	سر	و	اسد	محلــه«	اســت	
کــه	مراســم	علــم	بنــدی	بــا	نواختــه	شــدن	ســنج	و	شــیپور	
بــرای	خبــر	کــردن	ایــن	چهــار	دســته	و	اهالــی	محــل	آغــاز	
می	شــود.	بــر	اســاس	ســنت	های	قدیمی،	هر	محله	چند	
ــارد	که	 ــه	دار	و	قدیمی	د ــای	اصیل،	ریش علمدار	از	خانواده	ه
وظیفه	علمداری،	نسل	به	نسل	به	آنان	رسیده	و	دســته	های	
ــار	 ــر	علمد ــل	حــرم	می ــوای	»ای	اه ــا	ن ــاری	ماســوله	ب عزاد
نیامــد«	شــروع	بــه	ســینه	زنی	کردــه	و	به	نوبــت	وارد	صحــن	
امامزادــه	»عــون	بــن	علــی«	شــده	و	هــر	دســته	علم	مســجد	

خــود	کــه	بــا	پارچه	هــای	ســبز	و	مشــکی	علــم	بندــی	شــده	
ــد. ــل	می	گیرن ــار	شــهر	تحوی ــن	علمد اســت	را	از	قدیمی	تری
حاضــران	دــر	هیئت	هــا	همــراه	علم	هــا	بــر	ســر	و	ســینه	زنان	
میــر	علمدــار	حضــرت	عبــاس	)ع(	را	صدــا	می	زننــد.	علم	هــا	
ــه	شــده	 ــار	محــل	نام	برد ــر	مســجد	چه ــر	د ــان	صف ــا	پای ت
ماندــه	و	ســپس	طــی	مراســمی	بــه	نــام	علــم	واچینــی	کــه	
دــر	حــال	حاضــر	برگــزار	نشــده	لباس	هــا	کندــه	می	شــود.
علــم	و	پنجه	هــای	آن	تنهــا	تــا	روز	تاســوعا	ســبزپوش	
هســتند	و	بــا	رســیدن	روز	عاشــورا	ایــن	لباس	هــا	کندــه	و	بــر	

علــم	و	پنجه	هــای	آن	لبــاس	مشــکی	می	پوشــانند.
ایــن	آئیــن	بــه	شــماره	۶۸۸	دــر	فهرســت	آثــار	معنــوی،	ثبت	

ملی	شــده	اســت.

آئیــن ســنتی شاخســی واخســی تاســوعای 
آســتارا در  )ع(  حســینی 

آئیــن	ســنتی	شاخســی	واخســی	دــر	تعدادــی	از	روســتاهای	
بخــش	مرکــزی	و	لوندویــل	شهرســتان	مــرزی	آســتارا	برگزار	
می	شــود.	ایــن	آییــن	از	قدمــت	زیادــی	برخوردــار	اســت	کــه	
ــام	 دــر	دهــه	نخســت	مــاه	محــرم	برگــزار	می	شــود	و	دــر	ای

تاســوعا	و	عاشــورای	حســینی	)ع(	بــه	اوج	خــود	می	رســد.
ــذورات	 ــان	و	ن ــا	احس ــوالً	ب ــه	معم ــی	ک ــن	مذهب ــن	آئی ای
ــنج	 ــل	و	س ــای	طب ــا	صد ــت،	ب ــراه	اس ــه	هم ــم	منطق مرد
ــود	 ــه	خ ــری	ب ــوای	دیگ ــال	و	ه ــا	ح ــتن	علم	ه و	برافراش
ــوال،	 ــونده	چ ــتاهای	ش ــاجد	روس ــه	مس ــرد.	محوط می	گی
خانه	هــای	آســیاب،	شــونان	و	کانــرود	برگزارکنندــگان	

ــتند. ــن	هس ــن	آئی ای
شاخســی	واخســی	ازجملــه	رســومی	اســت	کــه	اندک	اندــک	
ــال	از	 ــیند	و	سال	به	س ــره	اش	می	نش ــر	چه ــی	ب ــار	فراموش غب
تعدــاد	مســاجد	برگزارکنندــه	ایــن	آئیــن	کاســته	می	شــود.	
و	 میان	ســال	 افــراد	 دــور،	 نه	چندــان	 ســال	های	 دــر	
ــی	 ــته	های	شاخس ــکیل	دهنده	دس ــه	تش ــال	عمد بزرگ	س
ــه	 ــه	ب ــن	وظیف ــدن	ای ــپرده	ش ــا	س ــاال	ب ــود	و	ح واخســی	ب

ــن	شــور	و	حــال	کــم	شــده	اســت. ــان،	اندکــی	از	ای جوان
ــو	دســته	 ــه	د ــاران	و	ســوگواران	ب ــن	مراســم	عزاد ــر	ای د
ــته	 ــر	دس ــد	ه ــرار	می	گیرن ــم	ق ــه	روی	ه ــیم	و	رو	ب تقس
یــک	نفــر	سردســته	دــارد	کــه	دــر	اول	صــف	قرارگرفتــه	
ــار	سردســته	ها	دــر	یــک	 ــه	ترتیــب	دــر	کن ــز	ب ــه	نی و	بقی
ردیــف	طولــی	قــرار	دارنــد،	سردســته	اول	کــه	قــرار	
اســت	ایــن	مراســم	را	شــروع	کنــد	بعــد	از	ســاکت	شــدن	
اعضــای	دســته	ها	و	تنظیــم	صف	هــا	بــا	صدــای	بلنــد	
فریــاد	برمــی	آورد	»حیدــر«		و	سردســته	دــوم	دــر	پاســخ	
ــت	از	 ــه	تبعی ــز	ب ــا	نی ــه	اعض ــی)ع(«	و	بقی ــد	»عل می	گوی
ــرار	 ــات	را	تک ــن	کلم ــد	ای ــای	بلن ــا	صد ــود	ب سردســته	خ

. می	کننــد
ســپس	سردســته	گــروه	اول	بــا	صدــای	بلنــد	و	درحالی	کــه	

ــد	 ــد،	می	گوی ــینه	می	کوب ــر	س ــه	و	ب ــو	دســتش	را	باالبرد د
ــز	جــواب	 ــوم	نی ــاه	حســین(	و	ســر	دســته	د شاخســی	)ش
ــای	 ــه	اعض ــین(	ک ــی	)وای	حس ــد	واخس ــد	و	می	گوی می	ده

ــد. ــن	شــعارها	را	ســر	می	دهن ــز	ای هــر	دــو	گــروه	نی

تعزیه ای با بیش از ۳۰۰ سال سابقه
ــرا	 ــتان	صومعه	س ــر	شهرس ــتان	ضیاب ــه	دهس ــم	تعزی مراس
بــا	قدمــت	بیــش	از	۳۰۰	ســال	یکــی	از	قدیمی	تریــن	و	
ــهرت	 ــه	از	ش ــت	ک ــی	اس ــای	مذهب ــه	دارترین	آیین	ه ریش
ملــی	برخوردــار	بوده	و	هرســاله	هــزاران	نفــر	از	سراســر	ایران	
اســالمی	بــرای	دیدــن	آن	خــود	را	به	ایــن	شهرســتان	و	ضیابر	
می	رســانند.	ایــن	شــبیه	خوانی	توســط	»هیــأت	ذوالجنــاح«	و	

ــب	و	نســخ	قدیمــی	اجــرا	می	شــود.		 ــه	از	کت برگرفت
از	چنــد	روز	ماندــه	بــه	عاشــورای	حســینی	دــر	این	دهســتان	
ــاهده	 ــران	مش ــان	و	پی ــان	جوان ــی	می ــوش	خاص جنب	وج
ــه	 ــرای	روز	عاشــورا	و	اجــرای	تعزی می	شــود	همــه	خــود	را	ب
آمادــه	می	کننــد.	تعزیــه	ای	کــه	تمــام	وقایــع	عاشــورا	را	بــرای	
ــه	 ــر	هم ــن	خاط ــه	همی ــذارد	ب ــش	می	گ ــه	نمای ــه	ب بینند
تــالش	می	کننــد	تــا	شــاید	نقــش	کوچکــی	دــر	اجــرای	ایــن	

نمایــش	آیینــی	داشــته	باشــند.
ظهــر	عاشــورا	شــده	و	قبــل	از	حرکــت	کاروان	اصلی	ســپاهی	
از	ســربازان	»ابــن	زیــاد«	دــر	کوچه	هــا	و	خیابان	هــای	ضیابــر	
ــر	راه	 ــه	از	س ــد	ک ــه	می	خواه ــد	و	از	هم ــت	می	رون ــه	تاخ ب
ــام	 ــه،	حرکــت	کاروان	ام ــد.	دــر	ادام ــار	رون ــاد«	کن ــن	زی »اب
ــرا	از	 ــت	اس ــال	و	حرک ــه	و	کرب ــه	مک ــه	ب حســین)ع(	از	مدین
ــش	 ــه	نمای ــاح«	ب ــأت	ذوالجن ــط	»هی ــام	توس ــه	ش ــال	ب کرب
گذاشــته	می	شــود	و	کجاوه	هــا	و	خیمه	هــا	یک	به	یــک		
دــر	مقابــل	دیدــگان	ســوگواران	حاضــر	کــه	از	همــان	ابتدای	
اجــرای	تعزیــه	نــم	اشــک	چشمانشــان	را	خیــس	کردــه	بــه	

حرکــت	درمی	آینــد.
ــین)ع(،	حضــرت	ابوالفضــل	 ــام	حس ــای	ام ــت	خیمه	ه حرک
حضــرت	 کبــری)س(،	 زینــب	 حضــرت	 )ع(،	 عبــاس	
ــن	 ــون	ب ــن	الحســن)ع(،	حضــرت	ع ــم	ب ــر)ع(،	قاس علی	اکب
جعفــر)ع(	)فرزنــد	حضــرت	زینــب(	و	حضــرت	علی	اصغــر)ع(	
یکــی	دیگــر	از	بخش	هــای	ایــن	تعزیــه	اســت	که	از	حســینیه	
ضیابــر	بــا	رنگ	هــای	متفــاوت	و	تزئینــات	متنــوع	و	زیبــا	بــه	
حرکــت	درمی	آیــد.	دــر	ادامــه	تابوتــی	حامــل	ســر	غــرق	بــه	
ــته	 ــش	گذاش ــه	نمای ــین)ع(	ب ــام	حس ــش	ماهه	ام ــون	ش خ
ــا	و	 ــا	صورت	ه ــوش	ب ــز	پ ــپاهیان	قرم ــان	س ــن	می ــر	ای و	د
ــان	 ــد	هم	زم ــه	می	کنن ــه	اســرا	حمل ــن	ب شمشــیرهای	خونی
بــا	اجــرای	ایــن	صحنــه	صدــای	نالــه	و	شــیون	زنــان	و	مردان	

ــد. ــوش	می	رس ــه	گ ــه	ای	ب ــر	گوش از	ه
ــه	نشــانه	۱۴	معصــوم،	ســرهای	بریدــه	 حرکــت	۱۴	بیــرق	ب
شــهدای	کربــال	کــه	بــه	گفتــه	اعضــای	»هیئــت	ذوالجنــاح«	
ــد	 ــاله	می	رس ــش	از	صدس ــه	بی ــا	ب ــیاری	از	آن	ه ــت	بس قدم
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ــش	گذاشــته	می	شــود. ــه	نمای ــه	ب ــن	تعزی ــر	ای د
ــر	و	نزدیــک	 ــز	دــر	میدــان	ضیاب صحنــه	جنــگ	عاشــورا	نی
ــه	نمایــش	گذاشــته	 ــرای	ســوگواران	و	حاضــران	ب مســجد	ب
ــام	 ــاب	ام ــاران	و	اصح ــر	آن	ی ــه	د ــه	ای	ک ــود.	صحن می	ش
ــق	 ــگ	ح ــر	جن ــه	و	د ــب	پیاد ــک	از	اس ــین)ع(	تک	ت حس
ــهادت	 ــه	ش ــز	ب ــک	نی ــه	و	یک	به	ی ــرکت	کرد ــل	ش و	باط
ــی	 ــای	پایان ــز	صحنه	ه ــا	نی ــن	خیمه	ه ــش	زد ــند.	آت می	رس
شــبیه	خوانی	تعزیــه	ظهــر	عاشــورا	توســط	هیئــت	ذوالجنــاح	
ــه	گــزارش	شــمر	 ــوط	ب ــن	مراســم	کــه	مرب ــه	ای اســت.	ادام
از	چگونگــی	کشــته	شــدن	شــهدای	کربــال	بــرای	ابــن	زیــاد	
ــت	ا...	 ــوم	آی ــزل	مرح ــه	رضــوی	)من ــاط	خان ــر	حی اســت	د

ــود. ــیده	می	ش ــر	کش ــه	تصوی ــری(	ب ضیاب

کرپ زنی  
ــاری	 ــژه	عزاد ــای	وی ــی	از	آیین	ه ــرپ	زن ــا	ک ــی	ی ــرب	زن ک
دــر	مــاه	محــرم	اســت	کــه	اجــرای	آن	بیشــتر	دــر	الهیجــان	
ــی	اســتوانه	ای	شــکل	 دیدــه	می	شــود.	»کــرپ«	قطعــه	چوب
ــازه	ای	 ــده،	به	اند ــیده	ش ــرم	تراش ــا	۶۰۰	گ ــه	وزن	۴۰۰	ت ب
ــی	آن	 ــطح	بیرون ــرد	و	س ــا	می	گی ــت	ج ــف	دس ــر	ک ــه	د ک
صــاف	اســت.	دــر	پشــت	آن	بندــی	قــرار	دــارد	کــه	به	پشــت	
ــرد	و	 ــرار	می	گی ــر	کــف	دســت	ق ــد.	کــرپ	د دســت	می	افت

ــام	 ــاران	هرکد ــوند.	عزاد ــاظ	می	ش ــرد	آن	حف ــتان	برگ انگش
ــگ	 ــه	آهن ــد	و	ب ــر	دســت	می	گیرن ــرپ	را	د ــت	ک ــک	جف ی
ــد. ــم	می	کوبن ــا	را	بره ــه	می	شــود	آن	ه ــه	خواند نوحــه	ای	ک
ــی	 ــم	نماد ــی	باه ــی	و	همنوای ــن	هماهنگ ــان	ضم ــرپ	زن ک
ــرپ	 ــه	ک ــد	و	نال ــی	و	اتحــاد	از	خــود	نشــان	می	دهن از	همدل
آنــان	بیانگــر	نالــه	جمادــات	و	زمیــن	و	زمــان	بــر	حســین	)ع(	
ــتان	 ــه	اس ــرپ	ب ــود	ورود	ک ــه	می	ش ــت.	گفت ــش	اس و	یاران
گیــالن	مربــوط	بــه	ســفر	محمدابراهیــم	غبرائــی	)متخلــص	
ــال	اســت	 ــه	کرب ــرن	۱۲	شمســی	ب ــر	اواخــر	ق ــی(		د ــه	فان ب
ــاره	 کــه	ایــن	نــوع	عزادــاری	را	کشــف	و	بعــد	از	بررســی	درب
تاریخچــه	و	فلســفه	آن	دــر	بازگشــت	بــه	شــهر	خــود	

ــود	آورد. ــا	خ ــان(	آن	را	ب )الهیج
ایــن	رســم	دــر	گیــالن	روز	عاشــورا	و	در	محلــه	»َشــعربافان«	

الهیجــان	اجــرا	می	شــود.

چهل منبر  
ــرم	 ــام	مح ــر	ای ــنتی	د ــای	س ــر	از	آیین	ه ــی	دیگ ــا	یک ام
ــت	 ــود	از	قدم ــام	می	ش ــان	انج ــتان	الهیج ــر	شهرس ــه	د ک
بســیاری	برخوردــار	بودــه	چهل	منبــر	اســت	کــه	دــر	تمامــی	
ــینی	آن	را	 ــوگواران	حس ــهر	س ــن	ش ــی	ای ــای	قدیم محله	ه
انجــام	می	دهنــد.	دــر	ایــن	مراســم	تمامــی	منازلــی	کــه	دــر	

طــول	ســال	دــر	آن	مراســم	روضــه	برپــا	می	شــود	و	منبــری	
دارنــد	آن	را	بیــرون	از	خانــه	گذاشــته	و	تشــتی	کــه	تــا	نیمــه	
ــاری	 ــد	و	مقد ــر	می	گذارن ــر	روی	منب ــده	ب از	گل	انباشته	ش
ــد. ــرار	می	دهن ــر	ق ــی	دیگ ــر	ظرف ــار	آن	و	د ــر	کن ــج	د برن

بــا	غــروب	آفتــاب،	ســوگوارانی	کــه	حاجتــی	دارنــد	
درحالی	کــه	۷۲	شــمع	و	۷۲	دانــه	خرمــا	بــه	یــاد	۷۲	
ــر	 ــد	از	چهل	منب ــت	دارن ــر	دس ــال	د ــت	کرب ــهید	دش ش
منبــری	 هــر	 کنــار	 از	 کــه	 ســوگواران	 می	گذرنــد.	
می	گذرنــد	شــمعی	را	بــر	روی	آن	روشــن	کردــه	و	بــر	
ــا	 ــه	ای	خرم ــپس	دان ــد.	س ــت	فرومی	کنن ــرون	تش گل	د
ــار	 ــج	از	کن ــه	برن ــد	دان ــد	و	چن ــار	تشــت	می	گذارن دــر	کن
تشــت	برمی	دارنــد	و	پــس	از	خواندــن	دعــا	و	بیــان	
ــن	 ــه	همی ــد	ب ــر	می	رون ــر	دیگ ــوی	منب ــته	اش	به	س خواس

ترتیــب	از	۴۰	منبــر	می	گذرنــد.		
ایــن	مراســم	دــر	ســکوت	انجــام	می	شــود.	عزادــاران	
ــر	 ــر	چهل	منب ــه	د ــه	می	رســند	برنجــی	را	ک ــه	خان ــی	ب وقت
گردآوردــه	بــا	برنجــی	کــه	دــر	خانــه	دارنــد	مخلــوط	کردــه	
ــد	 ــن	امی ــا	ای ــد	ب ــد	و	می	خورن ــای	آن	روز	آن	را	می	پزن و	فرد
ــت	 ــان	برک ــه	سفرهایش ــده	و	ب ــه	ش ــان	برآورد ــه	حاجتش ک

ــه	شــود.			 داد

ــن  ــرای تدفی ــد ب ــی اس ــوم بن ــن ق ــت نمادی حرک
ــال ــهدای کرب ش

جدــای	همــه	ایــن	مراســم	هایی	کــه	هــر	کدــام	از	آن	هــا	از	
قدمــت	چنــد	صدســاله	برخوردارنــد،		هســتند	مراســماتی	
کــه	از	ســابقه	چنــد	صدســاله	برخوردــار	نبودــه	ولــی	دــر	
طــول	همــان	ســال	هایی	کــه	برگزارشــده	اند	شــاهد	
حضــور	گســترده	عزادــاران	حســینی	بودــه	و	کم	کــم	
بــه	خیــل	مراســمات	ســابقه	دار	می	پیوندنــد.	حرکــت	
نمادیــن	کاروان	»قــوم	بنــی	اســد«	دــر	صومعه	ســرا	یکــی	
از	ایــن	مراســمات	بودــه	کــه	از	ســابقه	بیــش	از	۳۰	ســاله	
برخوردــار	اســت	امــا	هرســاله	بــا	شــور	حســینی	بیشــتری	

برگــزار	می	شــود.
»بنــی	اســد«	نــام	تیــره	ای	از	قبایــل	عــرب،	از	فرزندان	»اســد	
بــن	خزیمــه	بــن	مدرکــه«	اســت	کــه	دــر	ســال	۶۱	ه.	ق	بعــد	
از	شــهادت	امــام	حســین)ع(	و	یارانــش،	پیکر	مطهر	شــهدای	
ــات	 ــر	اســاس	روای ــه	خــاک	می	ســپارند.	ب حادثــه	عاشــورا	ب
ایــن	قبیلــه	دــر	ســال	۱۹	هجــری	از	حجــاز	بــه	عــراق	رفته	و	

دــر	کوفــه	و	فازریــه	از	نواحــی	کربــال	ســکونت	داشــتند.
دــر	روایــات	آمدــه	کــه	بعــد	از	حادثــه	کربــال	و	بــه	شــهادت	
رســیدن	امــام	و	یارانــش	دــر	ظهــر	عاشــورا،	زنانــی	از	دســته	
ــا	اجســاد	مطهــر	 ســوم	از	آن	مســیر	عبــور	می	کردنــد	کــه	ب
شــهدا	مواجــه	شــده	و	تحــت	تأثیــر	قــرار	گرفتند	و	بــه	جهت	
ــه	ســمت	 ــرای	تدفیــن	پیکرهــا	ب فرســتادن	همسرانشــان	ب
ــاع	 ــان	بعــد	از	امتن ــن	زن ــد.	ای ــل	خــود	حرکــت	می	کنن قبای
ــا	برداشــتن	بیــل	و	 ــن	کار،	خــود	ب همسرانشــان	از	انجــام	ای
کلنــگ	بــه	دشــت	کربــال	می	رونــد	البتــه	بــر	اســاس	همیــن		
روایــات	دــر	ادامــه	مردــان	بــه	آن	هــا	ملحق	شــده	و	شــهدای	

ــد. ــن	می	کنن ــال	را	تدفی کرب
ــد	از	 ــی	اســد	یک	شــب	بع ــوم	بن ــن	کاروان	ق ــت	نمادی حرک
حادثــه	عاشــورا	دــر	صومعه	ســرا	اجــرا	می	شــود	و	دــر	شــب	
۱۲	محــرم	هیئــت	عاشــقان	ثــاراهلل	مســجد	جعفــری	بعــد	از	
اقامــه	نمــاز	و	مغــرب	و	عشــاء	کاروان	قــوم	بنــی	اســد	خــود	را	
بــه	ســمت	مســیرهای	منتهــی	بــه	مســجد	جعفــری	حرکــت	
می	دهــد.		افرادــی	هســتند	کــه	بــا	شــرکت	دــر	ایــن	مراســم	
ــای	 ــوند	لقمه	ه ــت	روا	می	ش ــه	حاج ــی	ک ــه	و	زمان ــذر	کرد ن
ــان	و	 ــا	»ن ــت«	و	ی ــان	و	کتل ــبزی«،	»ن ــر	و	س ــان	و	پنی »ن
ــه	و	 ــل	ریخت ــا	زنبی ــر	کیســه	ها	و	ی ــه	و	د شــامی«	تهیه	کرد
بــه	هیئــت	تحویــل	می	دهنــد،	هیئــت	نیــز	آن	را	دــر	طــول	
ــرا	 ــن	اُس ــر	بی ــن	د ــه	و	به	صــورت	نمادی مســیر	حمــل	کرد

ــد. ــیم	می	کن تقس

آئین های عاشورایی
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ــوت	 ــر	ل ــی	تریــن	شــهر	حاشــیه	کوی شــهر	شــهداد	جنوب
اســت،	ایــن	شــهر	قرنهاســت	مامنــی	بــرای	حاشــیه	

ــت. ــه	اس ــر	بود ــینان	کوی نش
ــه	 ــر	ســابقه	دیرین ــه	ب ــا	تکی ــد	ب ــن	شــهر	هــر	چن ــام	ای ن
ــر	ســر	زبانهــا	جــاری	 ــش	ب ــی	نظری ــخ	ب و	فرهنــگ	و	تاری
ــران	را	نیــز	دــر	 ــی	ای ــر	ثبــت	جهان شــده	اســت	و	تنهــا	اث
ــاب	و	رســوم	 ــا	مردمــش	آد ــه	اســت	ام خــود	جــای	داد
بومــی	و	محلــی	خــاص	خــود	را	دارنــد	و	ایــن	نکتــه	نیــز	از	

ــه	اســت. ــن	منطق جذابیــت	هــای	ای
ــر	 ــام	کوی ــه	ن ــان	ب ــورهای	جه ــر	کش ــر	اکث ــهداد	د ش
ــی	 ــال	زندن ــش	مث ــود	آرام ــی	ش ــناخته	م ــوت	ش و	کل
ــا	 ــرم	ب ــاه	مح ــیدن	م ــرا	رس ــا	ف ــا	ب ــر	ام ــکوت	کوی س

ــکند. ــی	ش ــا	م ــاره	ه ــای	نق صد
ــر	 ــام	کوی ــه	ن ــان	ب ــورهای	جه ــر	کش ــر	اکث ــهداد	د ش
ــی	 ــال	زندن ــش	مث ــود	آرام ــی	ش ــناخته	م ــوت	ش و	کل
ــا	 ــرم	ب ــاه	مح ــیدن	م ــرا	رس ــا	ف ــا	ب ــر	ام ــکوت	کوی س

ــکند ــی	ش ــا	م ــاره	ه ــای	نق صد
ــاره	 ــر	نق ــینه	هن ــه	س ــینه	ب ــالها	س ــه	س ــی	ک ــر	مرد پی
نــوازی	دــر	خانوادــه	اش	وجــود	داشــته	و	حــاال	دــر	تالش	
ــش	 ــوه	های ــه	فرزندــان	و	ن ــوازی	ب ــاره	ن ــوزش	نق ــرای	آم ب
اســت	پشــت	طبلهــای	مســی	مــی	نشــیند	و	بــه	یــاد	امــام	

ــد. ــر	طبلهــای	مســی	مــی	کوب حســین	ب
ــهداد	 ــم	ش ــن	مرد ــای	که ــی	از	هنره ــس	یک ــت	م صنع
ــوان	کــوره	 ــز	مــی	ت بودــه	و	دــر	کاوش	هــای	تاریخــی	نی

ــرد. ــاهده	ک ــه	مش ــن	منطق ــر	ای ــس	را	د ــای	ذوب	م ه
ــی	را	 ــاره	زن ــه	نق ــین)ع(	ک ــام	حس ــاری	ام ــالم	عزاد پیرغ
ــر	 ــارد،	وی	د ــه	اســت	۹۴	ســال	ســن	د ــی	آموخت از	جوان
مجــاور	امامزادــه	ای	مــورد	احتــرام	مردــم	شــهر	شــهداد	

ــد. ــاره	مــی	زن مــی	نشــیند	و	نق
حــاال	پســران	و	نــوه	هــای	علــی	کــرم	شــجاعی	نیز	دســت	
بــه	کار	شــده	انــد	و	ایــن	هنــر	را	یــاد	گرفتــه	انــد	و	دســته	
هــای	عزادــاری	شــهر	شــهداد	بــا	صدــا	و	نــوای	نقاره	هــا	به	

عزادــاری	مــی	پردازنــد.

نقاره زنی در عزای ساالر شهداء
هنــری	ســنتی	کــه	قرنهاســت	دــر	گــوش	مردــم	
شــهداد	پیچیدــه	و	بــا	آن	مانــوس	شــده	انــد	ایــن	روزهــا	
نیــز	درکنــار	اشــکها	و	ماتــم	مردــم،	دــر	رثــای	شــهادت	
ــال	مــی	 ــه	کرب ــش	دــل	مردــم	را	ب ــام	حســین	و	یاران ام

ــرد. ب
ــام	رضــا)ع(	اســت	و	 ــن	عاشــق	ام ــرم	شــجاعی	همچنی ک
نقــاره	زنــی	اش	دــر	شــهداد	را	دــر	امامزادــه	زیــد	شــهداد	

هــر	صبــح	و	شــام	انجــام	مــی	دهــد.
ــان	 ــن	هنرمند ــی	تری ــی	از	قدیم ــه	یک ــاره	زن	ک ــن	نق ای
ــد	 ــز	محســوب	مــی	شــود	مــی	گوی موســیقی	نواحــی	نی
نمــی	توانــد	از	اهــل	بیــت)ع(	دــل	بکنــد	و	بــه	یــاد	آنهــا	در	

ــد. امامزادــه	زیــد	نقــاره	مــی	زن

نوازنــده ای کــه خــود و طبلهایــش نزدیــک یــک 
قــرن عمــر دارنــد

نکتــه	جالــب	اینکــه	قدمــت	تبلهــای	مســی	اش	بیــش	از	
ــد. یــک	قــرن	اســت	و	از	خودــش	هــم	پیــر	ترن

اگــر	دــر	زمــان	طلــوع	و	غــروب	آفتــاب	دــر	نزدیکــی	امــام	
زادــه	زیــد	باشــید	صدــای	نقــاره	هــا	را	هــر	روز	صبــح	مــی	

شــنوید.

طبلهایــی	کوچــک	و	بــزرگ	که	سالهاســت	در	مراســمهای	
مردــم	شــهداد	نواختــه	شــده	انــد	و	حــاال	نقــش	اصلــی	در	

دســته	هــای	عزادــاری	ایــام	محــرم	دارند.
عشــق	بــه	اهــل	بیــت	جزیــی	از	زندگــی	مــن	اســت	و	نمی	
ــم	از	ایــن	کار	دــل	بکنــم	چــون	نقــاره	هــا	بــه	عشــق	 توان

آنهــا	بــه	صدــا	دــر	مــی	آینــد
علــی	کــرم	شــجاعی	مــی	گوید:	عشــق	بــه	اهــل	بیــت	)ع(
جزیــی	از	زندگــی	مــن	اســت	و	نمــی	توانــم	از	ایــن	کار	دل	
بکنــم	چــون	نقــاره	هــا	بــه	عشــق	آنهــا	بــه	صدــا	دــر	مــی	

آینــد.
ــا	 ــاد	آن	ه ــه	ابع ــارم	ک ــل	د ــار	طب ــد:	چه ــی	گوی وی	م
متفــاوت	اســت	کار	نقــاره	زنــی	بــه	صــورت	مدــاوم	از	۵۶	
ــر	 ــن	هن ــه	داشــته	اســت	ای ــون	ادام ــا	کن ســال	قبــل	ت
را	بــه	فرزندــان	و	نــوه	هایــم	آموختــه	ام	و	آنهــا	نیــز	بــه	

مــن	کمــک	مــی	کننــد.
وی	کــه	کار	اصلــی	اش	را	کشــاورزی	مــی	دانــد	مــی	گوید:	
بعــد	از	نقــاره	زنــی	بــه	مزارعــه	مــی	روم	و	کار	را	آغــاز	مــی	
ــن	 ــوای	همی ــا	ن ــز	سالهاســت	ب ــد	و	مردــم	شــهداد	نی کن
ــان	روزه	 ــاه	رمض ــام	م ــد	و	ای ــه	ان ــاز	خواند ــا	نم ــاره	ه نق

ــد. ــه	ان ــاری	کرد ــر	محــرم	عزاد ــد	و	د ــه	ان گرفت
وی	مــی	گویــد:	طبــل	هــا	مســی	اســت	و	روی	آنهــا	یــک	
ــه	جــز	بخــش	 پوســت	از	چــرم	کشــیده	شــده	اســت	و	ب
مســی	کــه	قدمــت	باالیــی	دــارد	پوســت	چرمــی	گاو	دــر	

ــاره	شــدن	تعویــض	مــی	شــود. صــورت	پ

ــام  ــهد انج ــهداد و مش ــط در ش ــی فق ــاره زن نق
ــود ــی ش م

کــرم	شــجاعی	بیــان	کــرد:	نقــاره	زنــی	فقــط	دــر	مشــهد	
و	شــهداد	انجــام	مــی	شــود	و	تفــاوت	نقــاره	زنــی	مــا	دــر	
مقایســه	بــا	مشــهد	یــک	چــوب	بیشــتر	اســت	کــه	نواخته	

مــی	شــود.
وی	تاکیــد	دــارد	کــه	چــرم	گاو	بایــد	از	پــول	کامــال	حــالل	
و	بدــون	ایــراد	باشــد	و	مــی	گویــد:	نواهــای	نقــاره	زنــی	دــر	
هــر	زمــان	بنــا	بــه	مناســبت	کامــال	متفــاوت	اســت	و	بایــد	

بــا	دقــت	انجــام	شــود.
ــه	 ــت	بلک ــزا	نیس ــص	ع ــا	مخت ــاره	ام ــد:	نق ــی	گوی وی	م
دــر	ایــام	شــادی	نیــز	نواختــه	مــی	شــود	و	ریتمهــا	کامــال	

ــت. ــاوت	اس متف
دــر	دهــه	اول	محــرم	نقــاره	زنــی	آغــاز	می	شــود	و	دــر	روز	
نخســت	مــاه	محــرم	و	قبــل	از	روضــه	خوانــی	دــر	مجالــس	

قدیمــی	شــهداد	انجــام	می	شــود.
ــی	دــر	هیئتهــای	 ــاره	زن ــا	از	روز	ششــم	نق ــن	ســنت	ام ای

ــی	نیــز	انجــام	مــی	شــود. ــی	و	زنجیــر	زن ســینه	زن
حــاال	مردــم	بــا	صدــای	ایــن	طبلهــا	قصــد	عــزا	کردــه	اند،	
ــوه	 ــارد	و	پســران	و	ن ــه	د ــد	گذشــته	ادام ــا	مانن ســنت	ه
ــی	 ــه	م ــار	را	ادام ــن	ریشــه	د ــن	آیی ــرم	ای ــی	ک ــای	عل ه

ــد. دهن
کــرم	علــی	افتخــار	مــی	کنــد	کــه	بــا	صدــای	نقــاره	نــوازی	
اش	مردــم	نمــاز	مــی	خواننــد	و	عزادــاری	امــام	حســین	را	

انجــام	مــی	دهنــد.

نقاره نوازی شهداد ثبت ملی شده است
مســئول	میــراث	فرهنگــی	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	
شــهداد	دــر	گفتگــو	بــا	مهــر	مــی	گویــد:	ایــن	هنــر	طــی	
ــده	 ــی	ش ــام	م ــهر	انج ــن	ش ــر	ای ــته	د ــال	گذش ۴۰۰	س
اســت	و	خوشــبختانه	هنــری	دــر	معــرض	انقراض	نیســت.
ابراهیمــی	افــزود:	دــر	ایــران	ایــن	نقــاره	نــوازی	در	شــهداد	
و	مشــهد	برگــزار	مــی	شــود	و	هــم	اکنــون	ایــن	مراســم	در	

شــهداد	انجــام	می	شــود.
وی	بیــان	کــرد:	مراســم	نقــاره	نــوازی	بــه	دلیــل	نــوع	ســاز،	
ریتــم	نــوازی،	نــوع	جنــس	طبلهــا،	ســال	۹۱	دــر	لیســت	

آثــار	معنــوی	میــراث	فرهنگــی	ثبــت	شــده	اســت.
وی	از	گردشــگران	مذهبــی	دعــوت	کــرد	بــرای	مشــاهده	

ایــن	ســنت	قدیمــی	بــه	ایــن	شــهر	ســفر	کننــد.
حــاال	مردــم	شــهر	شــهداد	عزاداریهــای	خــود	را	مطابــق	
ــا	ســنتهای	خــود	برپــا	مــی	کننــد	و	امیــد	دارنــد	دــر	 ب
ــل	 ــگان	منتق ــه	آیند ــنت	ب ــن	س ــز	ای ــی	نی ــای	آت قرنه

ــود. ش

۴۰۰ سال نقاره نوازی به عشق حسین)ع(/ سنتی که قرنها سینه به سینه شد

آئین های عاشورایی
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حکایــت	ایــن	روزهــا	را	بایــد	از	عاشــقان	سیدالشــهداء	
ــر	 ــزا	ب ــاه	محــرم،	رخــت	ع ــرا	رســیدن	م ــا	ف ــه	ب پرســید	ک
تــن	می	کننــد	و	بــا	ارادــت	خاصــی	بــر	مــوالی	خــود	اشــک	
می	ریزنــد.	مــاه	محــرم	کــه	فــرا	می	رســد	پرچــم	و	علم	هــای	

ــود. ــته	می	ش ــهرها	برافراش ــای	ش ــای	ج ــر	ج ــیاه	د س
ــزد	 ــرم،	زبان ــای	مح ــر	روزه ــان	د ــم	آذربایج ــاری	مرد عزاد
ــه	 ــا	ب ــه	و	ت ــاز	مطــرح	بود ــه	از	دیرب ــام	اســت	ک خــاص	و	ع
ــان	)شاخســی( ــه	دــارد.	شــاه	حســین	گوی ــز	ادام ــروز	نی ام
نوعــی	مراســم	مذهبــی	اســت	کــه	دــر	ایــام	مــاه	محــرم	دــر	
ــز	 ــر	تبری ــه	طــور	گســترده	د ــاط	آذربایجــان	و	ب بیشــتر	نق
برگــزار	می	شــود	ایــن	مراســم	از	اول	محــرم	تــا	دهمیــن	روز	
ــان	 ــر	زب ــد.	د ــه	می	یاب ــورا	ادام ــر	عاش ــاه	و	ظه ــن	م از	همی
ــی«	 ــم	»شاخس ــن	مراس ــه	ای ــم	ب ــی	مرد ــی	آذربایجان ترک
ــت. ــین«	اس ــاه	حس ــده	واژه	»ش ــاه	ش ــه	کوت ــد	ک می	گوین

علم بندی سنت رایج در مراغه
علــم	بندــی	از	آیین	هــای	قدیمــی	و	تقریبــاً	منحصــر	بــه	فــرد	
ــاری	 ــن	عزاد ــه	می	باشــد؛	ای ــر	مراغ ــای	حســینی	د هیأت	ه
ــدن	 ــته	ش ــس	از	برافراش ــا	پ ــه	علم	ه ــت	ک ــه	اس ــن	گون بدی
ــر	دــر	محــالت	 ــاه	صف ــا	بیســت	و	هشــتم	م ــن	روز	ت ــر	ای د
بــر	پــا	ماندــه	و	پــس	از	ایــن	روز	بــه	پاییــن	کشــیده	می	شــود.	
ــا	برافراشــتن	علــم	کــه	نمــاد	 هیأت	هــای	عزادــاری	مراغــه	ب
ــه	 ــود	را	ب ــات	خ ــت،	اراد ــیعه	اس ــروزی	ش ــتقامت	و	پی اس

ــد. ــراز	می	کن ــین	اب ــاهلل	الحس اباعبد
دــر	ایــن	مراســم	عزادــاری،	هــر	کســی	کــه	نــذر	یــا	حاجتــی	
ــال	 ــه	و	ش ــری،	پارچ ــدن	آن	روس ــه	ش ــرای	آورد ــارد	ب د
ــین	و	 ــا	حس ــای	ی ــن	ند ــر	داد ــا	س ــد	و	ب ــم	می	بندن ــه	عل ب
ــان	 ــد	خواســته	و	خواه ــال	مد ــد	متع ــا	ابوالفضــل	از	خداون ی
برآوردــه	شــدن	نــذر	خــود	هســتند	و	دــر	کنــار	ایــن	مراســم	
ده	هــا	رأس	گوســفند	کــه	بــرای	ایــن	روز	نــذر	شــده	اند	دــر	

ــد. ــح	می	کنن ــم	ذب ــای	عل پ

پولکه گردانی سنت رایج در شیشوان عجب شیر
مشـعل	گردانی	این	منطقـه	آئینی	در	چارچوب	گرامیداشـت	
یـاد	۷۲	یـار	وفادـار	امـام	حسـین	و	خورشـید	فروزان	دشـت	
کربالسـت.	بر	اسـاس	این	آیین،	شـب	های	تاسـوعا	و	عاشورای	
حسـینی	دـر	روسـتای	شیشـوان،	ده	هـا	پولکـه	آتشـین	دـر	
اهالـی	 گردانـی	 آتـش	 می	شـود.	 چرخاندـه	 شـب	 فضـای	
روسـتای	شیشـوان	به	عقیده	بسـیاری	به	نشـانه	آتش	گرفتن	

خیمه	هـای	امـام	حسـین	در	شـب	عاشوراسـت.
ــد	یکــی	 ــم	می	رون ــر	عل ــه	زی ــه	ب ــی	ک ــد	وقت ــاران	مانن عزاد

ــه	 ــر	ب ــر	دیگ ــو	نف ــه	و	د ــعل	رفت ــن	مش ــر	ای ــه	زی ــی	ب یک
دنبالــش	راه	می	افتــد	کــه	یکــی	ســطل	آب	را	بــا	خــود	بردــه	
ــان	 ــش	گرد ــه	آت ــارد	و	ب ــطل	برمی	د ــری	آب	را	از	س و	دیگ
ــن	مشــعل	ها	را	 ــاران،	ای ــد.	عزاد ــا	او	را	خنــک	کن ــزد	ت می	ری
بــا	زنجیرهــای	بلندــی	دــر	دســت	یــا	آتــش	مشــعل	اصلــی	

ــد. ــاران	می	گردانن ــر	عزاد ــر	س ــه	و	ب ــن	کرد روش

دسته های عرب و عجم در عزاداری محرم
ــزرگ	 ــازار	ب ــان	ب ــم	و	زنجیرزن ــرب،	عج ــته	های	ع ــا	دس ام
دــارد	 دیگــری	 هــوای	 و	 حــال	 تبریــز،	 سرپوشــیده	
دســته	جات	عزادــاری	کــه	بدــون	اســتفاده	از	طبــل	و	حفــظ	
اصالــت	خــود،	ســالیان	ســال	اســت	کــه	دــر	ایــن	بــازار	دــر	

ــد. ــر	می	دهن ــقی	س ــای	عاش ــود	ند ــوالی	خ ــوگ	م س
ایــام	محــرم	کــه	فــرا	می	رســد	لبــاس	حجره	دــاران	
هم	رنــگ	پرچم	هایــی	می	شــود	کــه	سرتاســر	بــازار	را	
ــام	 ــه	از	تم ــی	ک ــا	کس ــا	تنه ــت.	اینج ــه	اس ــر	گرفت ــر	ب د
ــد	 ــاج	محم ــت	ح ــر	اس ــا	خب ــازار	ب ــاری	ب ــته	جات	عزاد دس

ــت. ــهیری	اس ــی	ش تق
حجــره	ای	بــا	درهــای	چوبــی	کــه	فرشــی	نیــز	زیــر	پاهایــت	
پهــن	اســت؛	مغــازه	حــاج	محمــد	آمادــه	عزادــاران	حســینی	
ــه	شــده	و	 ــم	چید ــار	ه ــه	کن ــی	ک ــز	و	صندلی	های اســت	می
ســماورهای	بــزرگ	و	اســتکان	هایی	کــه	روی	آنهــا	را	بــا	

پارچــه	ای	پوشــانده	اســت.
۳۶	ســالی	می	شــود	کــه	حــاج	محمــد	دــر	ایــن	بــازار	
ــرای	صحبــت	 ــز	ب ــازار	نی مغــازه	دــارد	و	ریــش	ســفیدهای	ب
ــرار	اســت	دــر	 ــه	رســم	هــر	ســال	ق ــی	کــه	ب از	عزاداری	های
ایــن	بــازار	برگــزار	شــود	بــه	حجــره	حــاج	محمــد	می	آینــد.

در  قدیمــی  محلــه   ۲۴ عــزاداری  دســته جات 
ــز ــقف تبری ــازار مس ب

ــش	 ــان	ری ــد	از	زب ــرم	را	بای ــاه	مح ــای	م ــت	عزاداری	ه حکای
ــام	دــر	 ــز	شــنید؛	از	قدیــم	االی ــزرگ	تبری ــازار	ب ســفیدهای	ب
ایــن	بــازار	از	روزهــای	اول	محــرم	تــا	ســوم	امــام	حســین	)ع(	
ــز	 ــر	تبری ــه	د ــی	ک ــه	قدیم ــاری	۲۴	محل ــته	جات	عزاد دس
ــن	را	حــاج	محمــد	 ــازار	می	آینــد.	ای ــن	ب ــه	ای وجــود	دــارد	ب
ــازار	بــزرگ	تبریــز	می	گویــد	 شــهیری	از	ریــش	ســفیدهای	ب
کــه	بهتــر	از	همــه	از	حــال	و	روز	دســته	جــات	عزادــاری	دــر	

ایــن	بــازار	بــا	خبــر	اســت.

مغازه هایی که دست از خرید و فروش می کشند
دســته	جات	عزادــاری	از	ابتدــای	بــازار	صادقیــه	جمــع	

می	شــوند	و	بــر	اســاس	نوبتــی	کــه	نوشــته	شــده	و	برنامــه	ای	
کــه	چــاپ	می	شــود	بــرای	عزادــاری	بــه	ایــن	بــازار	
ــر	 ــپس	زنجی ــا،	س ــته	عرب	ه ــر	دس ــر	اول	ه ــد.	د می	آین
ــا	 ــز	ت ــازار	نی ــد	و	ب ــا	می	آین ــز	عجم	ه ــر	نی ــر	آخ ــان	و	د زن
ســوم	امــام	حســین	)ع(	تعطیــل	اســت؛	بــرای	امنیــت	بــازار	
نیــز	نیروهــای	پلیــس	نیــز	می	آینــد	و	تمــام	مغازه	هایــی	کــه	
ــد	و	فــروش	دســت	 دــر	مســیر	عزاداری	هــا	هســتند	از	خری

ــد. ــاران	را		می	کنن ــی	عزاد ــیده	و	میزبان کش

شبیه خوانی نماد شیر و حضرت حر در روز عاشورا
ــا	 ــا	ب ــا	عجم	ه ــد	ام ــینه	می	زنن ــت	س ــو	دس ــا	د ــا	ب عرب	ه
یــک	دســت؛	دــر	قدیــم	االیــام	تقریبــاً	۴۵	ســال	پیــش	دــر	
شــبیه	خوانــی	محلــه	شــتربان،	کــه	طبــق	روایتــی	کــه	دــر	
شــب	بــه	آتــش	زدــن	خیمه	هــا،	شــیری	آمدــه	بود	شــخصی	
ــیر	 ــد	ای	ش ــا	می	دادن ــه	ند ــید	و	هم ــیر	می	پوش ــاس	ش لب
یتیــش	بــو	گــون	هرایــه،	امدــاد	الــه	آل	مصطفایــه	کــه	حتــی	
شــبیه	حضــرت	حــر	را	نیــز	می	آورنــد؛	امــا	دــر	قدیــم	االیــام	
شــبیه	کودــکان	العطــش	نیــز	می	آمــد	کــه	دیگــر	نیســت.

کارشــناس	تشــکل	های	دینــی	ادــاره	کل	تبلیغــات	اســالمی	
ــگار	مهــر	بیــان	می	کنــد	:	برخــی	 ــا	خبرن دــر	گفــت	و	گــو	ب
ــل	و	 ــق	عق ــه	مطاب ــارد	ک ــود	د ــاری	وج ــای	عزاد از	آیین	ه
نقــل		یعنــی	شــرع	مقدــس	بودــه	امــا	برخــی	بــه	مــرور	زمان	

ــوند. ــف	می	ش ــیب	و	تحری ــار	آس دچ
ــی،	 ــه	خوان ــس	روض ــزاری	مجال ــه	برگ ــح	اهلل	زاد ــد	فت محم
ســینه	زنــی	و	زنجیــر	زنــی	را	از	جملــه	عزاداری	هــا	معرفــی	و	
ادامــه	می	دهــد	:	شــاه	حســین	گویــان	نیــز	یکــی	از	اشــکال	
ــه	 ــه	دــور	از	هــر	گون عزادــاری	اســتان	می	باشــد	کــه	بایــد	ب

پیرایــه،	آســیب	و	بدعــت	مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد.	
وی	بــا	اشــاره	بــر	اینکــه	آســیب	بــا	خرافــه	و	بدعــت	تفــاوت	
ــان	 ــا	راه	بند ــرد	ی ــالط	زن	و	م ــد	:	اخت ــه	می	کن ــارد	اضاف د
ــرام	 ــه	ح ــت	ک ــیب	هایی	اس ــه	آس ــاری	از	جمل ــر	عزاد بخاط

شــمرده	می	شــود.
فتــح	اهلل	زادــه	دــر	پایــان	توضیــح	می	دهــد	:	هــر	امــری	کــه	
ــر	 ــن	را	د ــطح	دی ــده	و	س ــن	ش ــث	وه ــا	باع ــر	عزاداری	ه د

انظــار	دیگــران	ســبک	جلــوه	دهــد	حــرام	اســت	.
اینجــا	بایــد	حکایــت	عاشــقی	اباعبدــاهلل	الحســین	را	از	
ــازار	مســقف	تبریــز	شــنید	کــه	از	ســنین	 ریــش	ســفیدان	ب
کودکــی	دــر	کنــار	پدــر	خــود،	راه	و	رســم	عاشــقی	و	ایثــار	را	
آموخته	انــد.	مــاه	محــرم	ماهــی	اســت	کــه	تمــام	دلدادــگان	
حســین	بــن	علــی،	بیعــت	وفادــاری	خــود	بــه	خاندــان	اهــل	

ــد. ــد	می	کنن ــالم		را	تجدی ــم	الس ــت	علیه بی

آئین ها و مراسم های عزاداری آذربایجان؛

عزاداری به سبک عجم و عرب تا شاه حسین گویان در تبریز

آئین های عاشورایی
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ــرای	 ــف	و	اج ــورهای	مختل ــوام	از	کش ــران	و	اق ــود	مهاج وج
ــه	 ــهر	را	ب ــن	ش ــم	ای ــر	ق ــاری	د ــوع	عزاد ــبک	های	متن س
ــل	 ــر	کشــور	تبدی ــای	عاشــورایی	د ــه	ای	از	فرهنگ	ه گنجین

ــت. ــه	اس کرد
ــه	 ــه	نقط ــر	چ ــورا	د ــرم	و	روز	عاش ــد	مح ــرق	می	کن ــه	ف چ
ــه	 ــک	نقط ــی	ی ــی	وقت ــاری	باش ــغول	عزاد ــی	مش جغراف
ــیعیان	 ــه	ش ــورا«	هم ــه	»عاش ــال«	و	واقع ــترک	آن	»کرب مش
جهــان	را	بــا	هــر	رنــگ	و	زبــان	و	قومیتــی	بــا	خــود	بــه	یــک	
نقطــه	می	کشــد	آن	هــم	عشــق	بــه	حســین	بــن	علــی	علیــه	
الســالم	و	یــاران	و	اهــل	بیتــش	وقتــی	ایــن	نقطــه	مشــترک	
وجــود	دــارد	حــال	فرقــی	ندــارد	بــا	زبــان	عربــی	و	یــا	بــا	زبان	
اردــو،	پشــتو	و	یــا	بــه	زبــان	فارســی	نوحــه	خوانــی	و	عزاداری	

ــی. کن
بی	شــک	دــر	ایــام	عزادــاری	محــرم	و	صفــر	می	تــوان	
ــرک	 ــم	بیشــتر	د ــس	ق ــهر	مقد ــر	ش ــاد	را	د انســجام	و	اتح
کــرد	وقتــی	بیرق	هــای	ســیاه	عزادــاری،	موکب	هــای	
ــر	 ــه	د ــی	ک ــای	ســیاه	را	می	بین ــاری،	پرچم	ه ــف	عزاد مختل
تکیه	هــای	همــه	اقــوام	ایرانــی	اعــم	تــرک،	لــر،	یزدــی	و	آذری	
و	حتــی	از	کشــورهایی	ماننــد	عــراق	و	افغانســتان	و	پاکســتان	
و	هنــد	خودنمایــی	و	جلــوه	گــری	می	کنــد	و	پنــاه	و	عشــق	

ــم	اســت. همــه	ســید	ســاالر	شــهیدان	دــو	عال
شــهر	قنوات	و	ســاکنان	افغانــی	آن،	مناطــق	آذر	و	چهارمردان	
و	یزدــان	شــهر	و	ســاکنان	عــرب	زبانــش	و	هم	چنیــن	منطقه	
ــر	 ــه	زی ــش	و	...	هم ــرک	زبان ــاکنان	آذری	و	ت ــروگاه	و	س نی
بیــرق	امــام	حســین	علیــه	الســالم	هیئت	هایــی	را	دارنــد	کــه	
ــرای	خــود	کلکســیونی	از	آدــاب	و	رســوم	عزادــاری	 امــروز	ب
حســینی	بــرای	شــهر	قــم	بــه	شــمار	مــی	رود؛	مهــم	حرکــت	
دــر	مســیر	اهدــاف	حادثــه	کربــال	و	مســیری	اصالحــی	امــام	

حســین)ع(	اســت.

نجفی ها و آتش عزایی که بر علم ها زبانه می کشد
بــا	قدــم	گذاشــتن	بــر	محلــه	ای	معــروف	و	تاریخــی	بــه	نــام	
ــک	حســینیه	بســیار	قدیمــی	می	رســیم	 ــه	ی »گذرخــان«	ب
ــت؛	 ــروف	اس ــرف«	مع ــف	اش ــینیه	»نج ــام	حس ــه	ن ــه	ب ک
حســینیه	ای	کــه	نجفی	هــای	مقیــم	اســتان	قــم	بعــد	از	رانده	
شــدن	از	ظلــم	و	ســتم	رژیــم	بعثــی	صدــام	بــه	دلیل	داشــتن	
ــاختن	 ــر	س ــه	فک ــن	ب ــی	بود ــه	ایران ــیع	و	ریش ــب	تش مذه
حســینیه	افتادنــد	و	بنــای	اولیــه	ایــن	حســینیه	را	دــر	ســال	

ــاختند. ۱۳۵۰	س
ــه	نزدیــک	حســینیه	مــی	روم	از	عزادــاران	ســراغ	مســئول	 ب
را	 و	گفت	وگــو	 را	می	گیــرم	 امنــای	حســینیه	 هیئــت	
ــی	 ــی	معرف ــم؛	وی	کــه	خــود	را	مهدــی	روحان شــروع	می	کن
ــی	 ــت	خاص ــل	اراد ــه	دلی ــا	ب ــد:	نجفی	ه ــد،	می	گوی می	کن
ــض	 ــه	مح ــد	ب ــالم	دارن ــه	الس ــین	علی ــام	حس ــه	ام ــه	ب ک
ورود	بــه	شــهر	قــم	ایــن	حســینیه	را	ســاختند	و	امــروز	ایــن	
حســینیه	تنهــا	بــه	نجفی	هــا	تعلــق	ندــارد	بلکــه	زیــر	بیــرق	

ــتانی	ها	 ــتانی	ها	و	افغانس ــا،	پاکس ــین)ع(	ایرانی	ه ــام	حس ام
ــد. ــینیه	می	آین ــن	حس ــه	ای ــاری	ب ــرای	عزاد ــم	ب ه

ــی	 ــی	و	نجف ــان	ایران ــان	و	نوجوان ــینیه	جوان ــار	حس ــر	کن د
یــک	دــل	و	هــم	صدــا	بــا	انســجام	و	وحدــت	دــر	حــال	آماده	
شــده	بــرای	عزادــاری	هســتند	روحانــی	بیــان	می	کنــد:	دــر	
شــب	های	ششــم،	هفتــم	و	هشــتم	مــاه	محــرم	مشــعل	هایی	
ــژه	مکان	هــای	 ــه	وی را	روشــن	و	دــر	خیابان	هــا	و	میدان	هــا	ب
مقدــس	می	گرداننــد	تاریخچــه	ایــن	مراســم	بــه	۵۰۰	
ــک	 ــا	کم ــعل	ها	را	ب ــن	مش ــا	ای ــد	نجفی	ه ــال	برمی	گرد س
ــد	 ــن	می	کنن ــزی	روش ــی	و	فل ــک	چوب ــدان	های	کوچ آتش
ــه	 ــاز	ب ــل	آن	نی ــعل	ها	حم ــاالی	مش ــل	وزن	ب ــه	دلی ــه	ب ک

توانایــی	باالیــی	دــارد.
ــی	و	ســوز	 ــن	داغ ــن	مشــعل	ها	را	نشــان	داد وی	فلســفه	ای
و	گــذار	صحــرای	کربــال	و	شــعله	ور	شــدن	خیمه	هــای	اهــل	
ــه	 ــا	س ــد:	نجفی	ه ــد	و	می	گوی ــالم	می	دان ــه	الس ــت	علی بی
ــه	 ــی	ب ــای	منته ــر	خیابان	ه ــورا	آن	را	د ــه	عاش ــه	ب روز	ماند
حــرم	کریمــه	اهــل	بیــت	می	چرخاننــد	ایــن	مشــعل	ها	دــر	
نجــف	باعــث	اتحــاد	و	انســجام	هیئت	هــا	و	عشــایر	مختلــف	
ــا	 ــن	نجفی	ه ــر	بی ــوز	د ــنت	هن ــن	س ــد	و	ای ــف	می	ش نج
ــوز	و	 ــش	و	س ــان	از	آت ــعل	ها	نش ــن	مش ــت؛	ای ــگار	اس ماند

ــا	 ــل	م ــان	و	د ــر	ج ــال	ب ــه	کرب ــه	از	حادث ــت	ک ــازی	اس گد
ماندــه	اســت.

ــرای  ــی ب ــالم آمادگ ــرای اع ــیرها ب ــق شمش مش
ــهیدان ــاالر ش ــا س ــت ب بیع

یکــی	دیگــر	از	ریــش	ســفیدان	و	پیرغالمــان	حســینیه	
ــرف	 ــود	را	ص ــر	خ ــون	عم ــی	تاکن ــه	از	کودک ــا	ک نجفی	ه
خدمــت	بــه	اهــل	بیــت	علیــه	الســالم	کردــه	اســت	
می	گویــد:	نجفی	هــا	هنــوز	فرهنــگ	و	آدــاب	و	رســوم	
خــاص	عزادــاری	خــود	را	حفــظ	کرده	انــد	و	دــر	ایــام	محــرم	
ــد؛	 ــاری	می	کنن ــه	عزاد ــام	ب ــا	شــیوه	و	ســبک	خاصــی	اقد ب
دــر	شــب	های	منتهــی	بــه	عاشــورا	دــر	ایــن	حســینیه	جــای	
ــا	 ــینه	زنی	ب ــیر،	س ــق	شمش ــت	مش ــن	نیس ــوزن	انداخت س
مداحــی	عربــی	و	فارســی،	مشــعل	گردانــی،	شــبیه	خوانــی	

ــت. ــا	اس ــا	نجفی	ه ــم	م ــم	مه از	مراس
ابواحســان	الیوســفی	دربــاره	مشــق	شمشــیر	اظهــار	
می	کنــد:	هم	زمــان	بــا	دهــه	اول	مــاه	محــرم	از	شــب	
ششــم	بــه	مدــت	۳	شــب	تــا	عاشــورا	مراســم	ســنتی	»مشــق	
شمشــیر«	از	ســوی	نجفی	هــای	مقیــم	قــم	برگــزار	می	شــود؛	
ایــن	مراســم	ســنتی	از	نســلی	بــه	نســلی	دــر	بیــن	نجفی	هــا	

گنجینه ای از فرهنگ های عاشورایی

عزاداری اقوام مختلف در قم 
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از	حســینیه	خــود	دــر	 برگــزار	می	شــود	و	نجفی	هــا	
گذرخــان	تــا	حــرم	حضــرت	معصومــه)س(	بــا	شــکوه	خاصی	

عزادــاری	می	کننــد.
ایـن	عضو	هیئت	امنای	حسـینیه	نجف	اشـرف	درباره	فلسـفه	
این	نـوع	عزاداری	بیان	می	کند:	در	شـب	عاشـورا	هنگامی	که	
امام	حسـین	علیه	السـالم	یاران	خـود	را	فراخواندنـد	و	درباره	
حوادـث	روز	عاشـورا	سـخنرانی	کردنـد	حضـرت	زینب)س(	
پـس	از	شـنیدن	ایـن	سـخنان	آرام	و	قـرار	نداشـتند؛	حبیـب	
ابـن	مظاهـر	اسـدی	از	یـاران	مخلـص	امـام	حسـین)ع(	برای	
آرام	کردـن	آن	حضـرت	و	نشـان	اخـالص	خـود	بـه	حضـرت	
سیدالشـهدا)ع(	بـا	بـاال	بردـن	شمشـیرهای	خـود	بـه	همراه	
دیگـر	یـاران	امـام	حسـین)ع(	بـه	سـمت	خیمـه	حضـرت	
زینـب)س(	رفتـه	و	آمادگـی	خـود	را	بـرای	هـم	رزمـی	بـا	

اباعبدـاهلل	الحسـین)ع(	نشـان	دادند.
دــر	کنــار	حســینیه	نجفی	هــا	موکب	هــای	کوچکــی	
کــه	از	عزادــاران	و	رهگــذران	بــا	قهــوه	عربــی	پذیرایــی	
ــا	 ــو	را	ب ــاب	گفت	وگ ــرد.	ب ــه	می	ک ــب	توج ــد	جل می	کردن
ــن	 ــاره	ای ــم	و	از	او	درب ــاز	می	کن ــی	ب ــان	نجف ــی	از	نوجوان یک
ــی	 ــار	چای ــر	کن ــد:	د ــه	می	گوی ــم	ک ــی	می	پرس ــوع	پذیرای ن
شــیرینی	کــه	مــا	از	آن	بــرای	پذیرایــی	از	عزادــاران	اســتفاده	

می	کنیــم	از	قهــوه	تلــخ	هــم	اســتفاده	می	کنیــم.
حسـین	انصـاری	می	افزایـد:	اگـر	فردـی	کـه	قهـوه	را	خورده	

اسـت	انتهای	این	فنجـان	را	تکان	دـاد	یعنی	از	میزبان	تشـکر	
می	کنـد	و	دیگر	میلـی	برای	قهـوه	بعدی	ندارد	ولـی	اگر	عادی	
فنجـان	را	تحویل	دهـد	یعنی	مجدداً	باید	بـرای	او	قهوه	بریزیم	
بـرای	من	جـای	افتخـار	دارد	کـه	از	عزادـاران	حسـینی)ع(	با	
هـر	طیـف	و	قومـی	و	زبانـی	پذیرایی	کنـم	حسـین	متعلق	به	

طایفه	خاصی	نیسـت.

قیمه نجفی؛ معروف ترین نذری نجفی ها در محرم
بـه	زیرزمیـن	حسـینیه	نجفی	هـا	هدایـت	می	شـوم،	وجـود	
دیگ	هـای	بـزرگ	برنـج	کـه	دـر	حـال	جوشـیدن	هسـتند	و	
آن	طـرف	بـوی	مطبوع	قیمه	کـه	به	قیمه	نجفی	معروف	اسـت	
مجـذوب	می	شـوم؛	بیشـتر	دربـاره	ایـن	نـوع	قیمه	و	فلسـفه	
آن	بپرسـم	هرچنـد	گرمـا	و	حرارت	این	آشـپزخانه	بسـیار	باال	
اسـت	جوانـان	و	حتـی	افـراد	پیـر	و	سـالمندی	را	می	بینـم	که	
عاشـقانه	دـر	حـال	آشـپزی	و	مدیریت	آشـپزخانه	هسـتند	تا	

یک	نـذری	ایدـه	آل	تقدیـم	عزادـاران	کنند.
ــر	 ــا	د ــذای	نجفی	ه ــوع	غ ــاره	ن ــان	درب ــی	از	پیرغالم از	یک
محــرم	می	پرســم	کــه	بیــان	می	کنــد:	قیمــه	نجفــی	از	
معروف	تریــن	نــذری	عاشــورا	و	محبوب	تریــن	غذاهــای	
نجفی	هــا	اســت	و	بــا	برنــج	ســرو	می	شــود	امــا	هیــچ	
ــن	 ــن	ای ــرای	پخت ــارد؛	ب ــا	ند ــه	ایرانی	ه ــا	قیم ــباهتی	ب ش
ــا	اســتفاده	از	گوشــت	 ــه	را	ب قیمــه	الزم	اســت	گوشــت	پخت

کوب	هــای	بــزرگ	لــه	کننــد	و	ادویه	هایــی	ماننــد	دارچیــن،	
ــه	 ــه	همــراه	رب	گوجــه	فرنگــی	ب ــی	را	ب نمــک	و	لیمــو	عمان
ــه	 ــده	اضاف ــه	ش ــت	کوبید ــت	و	گوش ــال	پخ ــر	ح ــود	د نخ

ــه	شــود. ــاًل	پخت ــذا	کام ــا	غ ــد	ت کنن
ســید	مصطفــی	موســوی	می	افزایــد:	ایــن	نــوع	غــذا	
ــود	 ــم	خ ــان	و	ه ــان	ایرانی ــر	می ــم	د ــاران	بســیاری	ه طرفد
ــاه	 ــت	م ــه	نخس ــب	های	ده ــر	ش ــا	د ــارد	و	م ــا	د نجفی	ه
ــرای	 ــذا	ب ــن	غ ــن	از	ای ــن	ت ــب	چندی ــر	ش ــر	ه ــرم	د مح
ــم؛	باشــد	 ــه	می	کنی ــاران	حســینی)ع(	تهی ــی	از	عزاد پذیرای

ــد. ــین	باش ــان	حس ــول	اربابم ــه	قب ک
از	او	دربــاره	ســختی	کار	دــر	میــان	گرمــای	شــدید	و	دمــای	
ایــن	مــکان	می	پرســم	کــه	بیــان	می	کنــد:	مــن	از	۶	ســالگی	
ــای	 ــر	گرم ــه	ام	مگ ــین)ع(	را	گرفت ــام	حس ــری	ام ــواز	نوک ج
ایــن	مــکان	بــا	گرمــای	صحــرای	کربــال	برابــری	دــارد؟	مگــر	
مــا	عزیزتــر	از	اهــل	بیــت	اربابمــان	هســتیم	کــه	دــر	گرمــای	

صحــرای	کربــال	بــا	تشــنگی	مقاومــت	کردنــد.
حســینیه	نجفی	هــا	را	بــا	شــروع	عزادــاری	و	رســیدن	هیئــت	
چهارمردــان	بــرای	تســلیت	بــه	نجفی	هــا	و	یــک	صدــا	شــدن	
ــاد	و	 ــن	اتح ــم	ای ــم	امیدواری ــرک	می	کنی ــا	ت ــاری	آن	ه عزاد
انســجام	دــر	بیــن	اقــوام	و	ملیت	هــا	نــه	تنهــا	دــر	محــرم	دــر	
طــول	ســالیان	باشــد	تــا	پاســخ	کوبندــه	ای	دــر	برابــر	توطئه	و	

تفرقه	افکنــی	دشــمنان	باشــد.

شــیرخوارگان	حســینی	دــر	جــای	جــای	ایــران	اســالمی	بــه	
یــاد	مظلومیــت	شــهید	شــش	ماهــه	دشــت	کربــال	همنــوا	و	
همدــرد	بــا	ربــاب	نــوای	»یــا	علــی	اصغــر)ع(«	ســر	دادنــد،	
ــگاه	 ــا	ورزش ــوی	ت ــر	رض ــرم	مطه ــکوه	از	ح ــی	پرش همایش

ــی. آزاد
صدــای	گریه	هــای	مادــران	دــر	رثــای	علی	اصغــر،	شــیرخواره	
کربــال	دــر	آئیــن	شــیرخوارگان	حســینی	طنین	اندــاز	شــد	و	
هم	زمــان	بــا	اولیــن	جمعــه	محــرم،	مصــال	و	تکایــای	مذهبــی	
مملــو	از	حضــور	کودــکان	و	شــیرخوارگان	بــا	ســربندهای	»یا	

علی	اصغــر«	و	»یــا	حســین	)ع(«	اســت.

ــام	 ــه	ن ــن	ب ــربند	مزی ــکی،	س ــاس	مش ــه	ای	لب ــر	گوش د
و	 می	کننــد	 توزیــع	 ســبز	 روســری	 و	 )ع(	 علی	اصغــر	
مادــران	بــرای	پوشــاندن	لبــاس	عــزا	بــر	فرزندانشــان	
ــاد	شــیرخواره	 ــه	ی ــروز	شــیرخوارگان	ب ــد.	ام ــالش	می	کنن ت
ــا	 ــد	و	همه	ج ــم	آمدن ــرد	ه ــام	حســین	)ع(	گ شــش	ماهه	ام

ــد. ــاری	ش ــت،	ج ــهادت	و	مظلومی ــر	ش عط
مادــری	کــه	کنــارم	ایســتاده	و	نازدانــه	خــود	را	روی	دســت	
ــد	 ــاب	)س(	می	خواه ــه	از	حضــرت	رب ــا	عجزونال ــه	ب باالگرفت
کــه	به	حــق	آبــروی	فرزندــش	او	را	شــفا	دهــد،	مگــر	
می	شــود	کــه	حضــرت	ربــاب	)س(،	حضــرت	علی	اصغــر	

)ع(	و	آقــا	امــام	حســین	)ع(	ایــن	گریه	هــا	را	ببیننــد	و	کاری	
ــد	محــال	اســت. نکنن

ــرار	 ــه	ق ــت	ک ــی	اس ــت	های	کوچک ــت	از	دس ــا	صحب اینج
اســت	گره	هــای	بزرگــی	را	بــاز	کننــد،	اینجــا	بچه	هــا	شــفاعت	
بزرگ	ترهــا	را	می	کننــد	و	مادــران،	فرزندــان	خــود	را	واســطه	
ــان	 ــه	آن ــی	ب ــاب	)س(	نیم	نگاه ــرت	رب ــا	حض ــد	ت کرده	ان

ــازد. بیند
ــه	شــود؛	همــه	 ــه	خواند ــه	نذرنام ــت	آن	رســیده	ک حــاال	وق
ــا	 ــا	صاحب	الزمــان	ادرکنــی.	ی باهــم	یک	صدــا	می	خواننــد:	ی
ــم.	 ــو	می	کن ــام	ت ــی	قی ــذر	و	راه ــم	را	ن ــان	فرزند صاحب	الزم

از حرم مطهر رضوی تا ورزشگاه آزادی
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یــا	حســین	ادرکنــی.	کودــکان	بــا	ســربندها	و	تن	پوش	هــای	
ــای	 ــد	و	صد ــی	می	کنن ــال	همنوای ــش	ماهه	کرب ــا	ش ــبز	ب س
گریه	هــای	مادــران	مازندرانــی	دــر	رثــای	علی	اصغــر،	
شــیرخواره	کربــال	دــر	آئیــن	شــیرخوارگان	حســینی	

طنین	اندــاز	شــد.
امســال	نیــز	همانند	ســال	های	گذشــته	دــر	نخســتین	جمعه	
مــاه	محرم	الحــرام	به	صــورت	هم	زمــان	دــر	سراســر	کشــور	و	
برخــی	از	نقــاط	جهــان	همایــش	شــیرخوارگان	برگــزار	شــد.	
مادــران	ایرانــی	امــروز	بــه	یــاد	شــش	ماهه	امــام	حســین	)ع(	
بــه	همــراه	نوزادــان	و	کودــکان	خــود	بــا	حضــور	در	مســاجد	
محــالت	و	مصالهــا	هم	نــوا	بــا	حضــرت	ربــاب	نالــه	ســر	داده	

و	بــرای	دــل	ســوخته	آن	حضــرت	اشــک	ماتــم	ریختنــد.
امســال	هفدهمیــن	همایــش	شــیرخوارگان	حســینی	از	
ــش	از	۶۲۵۰	 ــر	بی ــان	د ــه	هم	زم ــح	روز	جمع ــاعت	۹	صب س

ــد. ــزار	ش ــان	برگ ــور	جه ــران	و	۴۵	کش ــر	ای ــه	د نقط

آذربایجــان شــرقی؛ اجتماع شــیرخوارگان حســینی 
ــد ــزار ش ــز برگ در تبری

صبـح	امروز	همزمان	با	سراسـر	کشـور،	مراسـم	شـیرخوارگان	
و	 مادـران	 نفـری	 هـزار	 دـه	 چنـد	 حضـور	 بـا	 حسـینی	
شـیرخوارگان	تبریزی	در	مصلی	امام	خمینـی	)ره(	تبریز	آغاز	
شـده	و	پذیرای	مادـران	تبریـزی	و	فرزندـان	شـیرخوار	به	یاد	

حضـرت	علـی	اصغـر	)ع(	وحماسـه	عاشـورا	بـود.
ــا	 ــا	تجدیــد	میثــاق	ب ــزی	ب ــن	مراســم	مادــران	تبری طــی	ای
ــی	 ــت	فرزندان ــرای	تربی ــود	را	ب ــد	خ ــج(،	عه ــان	)ع ــام	زم ام
ــان	 ــام	زم ــه	ام ــرای	خدمــت	ب درخــور	انقــالب	و	شایســته	ب
خــود	اعــالم	کردــه	و	همنــوا	بــا	یکدیگــر	شــعار	»لبیــک	یــا	

ــد. حســین«	ســر	دادن
ــرارگاه	 ــه	ق ــی	و	فرماند ــال	فرهنگ ــا،	فع ــین	یکت ــاج	حس ح
جهادــی	امــام	رضــا	)ع(	مهمــان	ویــژه	ایــن	مراســم	بــود	کــه	
دقایقــی	بــه	ایــراد	ســخنرانی	و	بیــان	خاطراتــی	از	جبهه	های	

جنــگ	پرداخــت.
وی	دــر	ایــن	مراســم	بــا	یادــی	از	امــام	خمینــی	)ره(	گفــت:	
بــه	ایشــان	دــر	۱۵	خردــاد	ســال	۴۲	گفتنــد،	حــاال	که	شــما	
ــتند	و	 ــا	هس ــما	کج ــربازان	ش ــد	س ــام	کنی ــد	قی می	خواهی
ــا	 ــر	گهواره	ه ــن	د ــربازان	م ــد	س ــواب	گفتن ــر	ج ــان	د ایش
ــال	های	 ــر	س ــیرخواره	د ــکان	ش ــان	کود ــه	هم ــتند	ک هس
ــه	جوانانــی	 پیــروزی	انقــالب	و	جبهه	هــای	جنــگ	تبدیــل	ب

رشــیده	شــده	بودنــد.
یکتــا	ادامــه	دــاد:	امــروز	نیــز	ایــن	کودــکان	شــما،	گهــواره	

ــاب	هســتند. نشــین	هــای	ظهــور	ارب

ــاکاری	 ــگ	و	فد ــای	جن ــی	از	جبهه	ه ــان	خاطرات ــا	بی وی	ب
ــرار	شــد	عقــب	 ــان	کشــور	گفــت:	وقتــی	ق بســیاری	از	جوان
ــان	ایســتاده	 ــی	وســط	مید ــرد	و	جوان ــم،	پیرم نشــینی	کنی
بودنــد،	گلولــه	ای	آمــد	و	از	کنــار	پیرمــرد	رد	شــده	اما	به	ســر	
جــوان	برخــورد	کردــه	و	ســرش	را	قطــع	کــرد،	ســر	جــوان	به	
زمیــن	افتادــه	و	بــه	طــرف	دشــمن	حرکــت	کــرد،	هــر	چقدر	
بــه	پیرمــرد	گفتیــم	کــه	همیــن	حــاال	بایــد	عقــب	نشــینی	
کنیــم،	گــوش	نکــرد	و	بــه	طرف	دشــمن	دویدــه	و	وســط	راه،	

ســر	جــوان	را	برداشــته	و	کنــار	بدنــش	گذاشــت.
یکتــا	ادامــه	دــاد:	بــه	پیرمــرد	گفتیــم	وقــت	کــم	و	محدــود	
اســت،	ســریع	همراهمــان	بیــا،	پیرمــرد	گفــت:	چطــور	دلتان	
طاقــت	مــی	آورد	پدــر	را	از	بچــه	جدــا	کنیــد	و	تــازه	آن	موقــع	

بــود	کــه	متوجــه	ماجــرا	شــدیم.
فرماندــه	قــرارگاه	جهادــی	امــام	رضــا	)ع(	همچنیــن	بــا	بیــان	
خاطــره	ای	از	زبــان	مادــر	شــهید	معماریــان	گفــت:	شــب	آخر	
فرزندــم	گفــت	کــه	مادــر	وقتــی	اهالــی	منــزل	خوابیدنــد	بــه	
اتاقــم	بیــا،	رفتــم	و	گفــت	کــه	فردــا	صبــح	عــازم	جبهه	اســت	
و	از	مــن	درخواســت	کــرد	ســاکش	را	خودــم	ببندــم	و	گفــت:	

مادــر	ایــن	آخریــن	اعــزام	و	آخریــن	جبهــه	مــن	اســت،	ایــن	
بــار	مــی	روم	و	برنمــی	گردــم.

ــح	 ــا	صب ــه	فرد ــد	ک ــهید	می	گوی ــر	ش ــاد:	ماد ــه	د وی	ادام
خواســتم	کاســه	آب	را	بپاشــم	امــا	دیدــم	دلــم	دــارد	دنبــال	
فرزندــم	مــی	رود	بــا	خودــم	گفتــم	دلــت	نبایــد	دنبــال	مالی	
را	کــه	دــر	راه	خدــا	می	دهــی،	برود.	کاســه	را	دســت	همســایه	
دادــم	تــا	او	پشــت	ســر	فرزندــم	آب	بپاشــد،	ســر	کوچــه	کــه	
رســید	رو	بــه	مــن	گفــت:	مادــر	جان	قدــو	بــاالی	فرزنــد	خود	

را	ببیــن	کــه	تــا	قیامــت	مــن	را	نخواهــی	دیــد.
یکتــا	گفــت:	دــر	جبهه	هــا،	هــر	کجــا	کــه	مادرهــا	تعلقشــان	
بــه	فرزندشــان	کــم	می	شــد،	حکــم	شــهادت	امضــا	می	شــد	
و	دــر	جبهه	هــا	یــک	مســابقه	ای	بــود	بیــن	مادرهــا	و	
فرزندــان؛	فرزندــان	از	یــک	طــرف	طنــاب	را	بــه	ســوی	
ــه	 ــان	را	ب ــا،	فرزند شــهادت	می	کشــیدند	و	از	ســویی	مادره
ســمت	خودشــان	و	اینکــه	کدــام	حــس	غالــب	باشــد،	تعیین	

ــود. کنندــه	ب

اردبیــل  در  حســینی  شــیرخوارگان  همایــش 
ــد ــزار ش برگ

ــاد	شــهید	۶	 ــه	ی ــزرگ	شــیرخوارگان	حســینی	ب ــش	ب همای
ــا	حضــور	مادــران	 ــال،	حضــرت	علــی	اصغــر	)ع(	ب ماهــه	کرب
ــام	 ــد	ام ــت	فرزن ــزای	مظلومی ــر	ع ــی	د ــکان	اردبیل و	کود

ــد. ــزار	ش ــین	)ع(	برگ حس
ــیه	 ــر	حاش ــل	د ــتان	اردبی ــات	اســالمی	اس ــرکل	تبلیغ مدی
ــرد:	 ــوان	ک ــی	عن ــی	و	فرهنگ ــزرگ	مذهب ــش	ب ــن	همای ای
ــر	مجموعــه	ورزشــی	۶	هــزار	نفــری	 ایــن	همایــش	عــالوه	ب
حســین	رضازادــه،	دــر	۹	بقعــه	متبرکــه	اســتان	نیــز	برگــزار	

ــد. ش
حجت	االســالم	ســتوده	ادامــه	دــاد:	دــر	شهرســتان	اردبیــل	
ــز	و	 ــون،	امامزادــه	عبدالعزی ــاع	متبرکــه	حلیمــه	خات دــر	بق
ســید	صدرالدیــن	)ع(	همایــش	مذکــور	برگــزار	شــده	و	دــر	
دیگــر	شــهرهای	اســتان	نیــز	بقــاع	متبرکــه	امیر	نعمــت	اهلل،	
محمــد	صالــح،	ســید	ســلیمان،	ســید	ابراهیــم،	ســید	احمــد	
ــن	حنیفــه	آمادــه	پذیرایــی	از	عاشــقان	و	ســینه	 و	محمــد	ب

ســوختگان	یــاران	باوفــای	حضــرت	شــدند.
وی	از	برگــزاری	تمهیدــات	ویــژه	بــرای	برگــزاری	این	مراســم	
ــاد	و	 ــر	د ــینی	خب ــعور	حس ــور	و	ش ــا	ش ــی	ب ــزرگ	مذهب ب
ــا	عبدــاهلل	 ــاران	اب ــا	تأســی	از	راه	ی ــزود:	تربیــت	فرزندــان	ب اف
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الحســین	)ع(	بــه	یــک	دغدغــه	مهــم	تبدیــل	شــده	و	راهــکار	
ــا	 آن	آشــنایی	و	انــس	گیــری	هــر	چــه	بیشــتر	خانواده	هــا	ب

مکتــب	والیــی	و	ســیره	حســینی	اســت.

ــام  ــذر قی ــود را ن ــودکان خ ــی ک ــادران اصفهان م
ــد ــج( کردن ــان )ع ــام زم ام

ــیرخوارگان	 ــم	ش ــن	مراس ــزاری	هفدهمی ــا	برگ ــان	ب همزم
ــا	 ــز	ب ــی	نی ــران	اصفهان ــر	سرتاســر	کشــور،	ماد حســینی	د
ــاط	 ــر	نق ــینی	د ــیرخوارگان	حس ــم	ش ــر	مراس ــور	د حض
مختلــف	شــهر	اصفهــان،	کودــکان	خــود	را	نــذر	قیــام	امــام	

ــد. ــج(	کردن ــان	)ع زم
امســال	مراســم	شــیرخوارگان	حســینی	اصفهــان	دــر	
ــت،	 ــت	بهش ــان	هش ــگاه،	خیاب ــان	آتش ــهر،	خیاب سپاهان	ش
محلــه	زینبیــه	و	خیابــان	امــام	خمینــی	و	گلســتان	شــهدای	
ــتان	 ــر	اس ــه	د ــه	و	امامزاد ــد	۸۲	بقع ــزار	ش ــان	برگ اصفه

ــد. ــم	بودن ــع	عظی ــن	تجم ــان	ای ــز	میزب ــان	نی اصفه
مراســم	شــیرخوارگان	حســینی	دــر	آســتان	مقدــس	حضرت	
ــرت	 ــر	حض ــرم	مطه ــان	ح ــور	خادم ــا	حض ــب	)س(	ب زین
ابوالفضــل	العبــاس	برگــزار	و	پرچــم	حضــرت	عبــاس	)ع(	دــر	

ایــن	مراســم	بــه	اهتــزاز	دــر	آمــد.

ایـالم؛ مصلی امام خمینـی )ره( میزبان شـیرخوارگان 
حسینی

دــر	ششــمین	روز	از	مــاه	محــرم	و	بــه	یــاد	مظلومیــت	
ــن	 ــال	آئی ــه	کرب ــش	ماه ــهید	ش ــر	ش ــی	اصغ ــرت	عل حض
معنــوی	همایــش	شــیرخوارگان	حســینی	دــر	مصلــی	امــام	

ــد. ــزار	ش ــالم	برگ ــهر	ای ــی	)ره(	ش خمین
دــر	ایــن	آئیــن	باشــکوه	حضــور	مادــران	و	شــیرخوارگان	بــا	
پیشــانی	بندهــای	ســبز	رنــگ	منقــش	بــه	نــام	حضــرت	علی	

اصغــر	معنویــت	خاصــی	بــه	ایــن	مراســم	بخشــیده	بــود.
ــال،	ورود	 ــه	کرب ــل	شــش	ماه ــاد	طف ــه	ی ــی	ب ــن	الالی خواند
نمادیــن	گهــواره	حضــرت	علــی	اصغــر	)ع(	در	بیــن	جمعیت	
حاضــر،	مداحــی	و	نوحــه	ســرایی	از	دیگــر	برنامه	هــای	ایــن	

مراســم	بــود.
عــالوه	بــر	مصلــی	شــهر	ایــالم	امــروز	همایــش	شــیرخوارگان	

حســینی	دــر	۱۲	نقطــه	اســتان	ایــالم	نیــز	برگــزار	شــد.

کودکان تهرانی بیمه »علی اصغر« شدند
ــرم	 ــاه	مح ــه	م ــن	جمع ــا	اولی ــان	ب ــم	زم ــه	و	ه ــح	جمع صب
مراســم	شــیرخوارگان	حســینی	بــا	تاســی	بــه	حضــرت	علــی	
ــر	ســطح	 ــام	حســین	)ع(	د ــه	ام ــک	۶	ماه ــر	)ع(،	کود اصغ
ــه	از	ســاعت	۹	 ــن	مراســم	ک ــزار	شــد.	ای ــران	برگ اســتان	ته
ــود	 ــکان	خ ــرای	کود ــران	ب ــت،	ماد ــده	اس ــاز	ش ــح	آغ صب
ظلــم	و	جنایتــی	کــه	دــر	حــق	اهــل	بیــت	عصمــت	و	
ــن	 ــا	ای ــد	و	ب ــت	می	کنن طهــارت	دــر	روز	عاشــورا	شــد،	روای
ــون	 ــر	خ ــار	دیگ ــوت	)ص(	ب ــان	نب ــگان	خاند ــت	دلداد روای

گریــه	کردــه	و	بــه	یــاد	مظلومیــت	ســید	و	ســاالر	شــهیدان	
عزادــاری	می	کننــد.

ــتان	 ــاط	اس ــی	نق ــیده	از	اقص ــای	رس ــاس	گزارش	ه ــر	اس ب
ــکان	 ــران	و	کود ــوه	ماد ــا	حضــور	انب ــن	مراســم	ب ــران،	ای ته
ــن	 ــر	ای ــه	د ــترده	تر	از	همیش ــورتر	و	گس ــیرخواره	پرش ش

ــد. ــزار	ش ــتان	برگ اس
ــر	 ــه	د ــر	)ع(	ک ــی	اصغ ــی	حضــرت	عل ــع	جهان ــر	مجم دبی
خصــوص	برگــزاری	ایــن	مراســم	ســخن	می	گفــت،	بــا	
بیــان	اینکــه	همایــش	شــیرخوارگان	حســینی	دــر	ورزشــگاه	
ــد،	 ــزار	ش ــری	برگ ــف	ناپذی ــور	وص ــا	ش ــران	و	ب ــی	ته آزاد
ــینی	 ــیرخوارگان	حس ــای	ش ــر	همایش	ه ــت:	د ــار	داش اظه
مادــران	نوزادــان	خویــش	را	نــذر	ســربازی	امــام	عصــر	)عــج(	
می	کننــد	و	خوشــبختانه	هرســال	شــاهد	افزایــش	اســتقبال	

ــتیم. ــش	هس ــن	همای ــتری	از	ای بیش
ــی	 ــه	کــرد:	امســال	همایــش	جهان ــور	اضاف دــاوود	منافــی	پ
ــزار	و	۲۵۰	نقطــه	 ــر	بیــش	از	۶	ه شــیرخوارگان	حســینی	د
ــن	 ــود	و	از	ای ــزار	می	ش ــان	برگ ــور	جه ــران	و	۴۵	کش ــر	ای د
ــه	گــوش	جهانیــان	می	رســد. طریــق	پیــام	واقعــه	عاشــورا	ب
ــیرخوارگان	 ــا	حضــور	ش ــن	ب ــکوه	همچنی ــم	باش ــن	مراس ای
حســینی	و	مادــران	آن	هــا	دــر	مصلی	بــزرگ	آســتان	مقدس	
حضــرت	عبدالعظیــم	)ع(	برگــزار	شــد	و	حجت	االســالم	
حســینی	مجــد	دــر	ایــن	مراســم	بــه	مرثیه	ســرایی	پرداخت.
ــه	صــورت	یــک	ســنت	دــر	 دــر	ایــن	مراســم	پرشــور	کــه	ب
ــود،	 ــزار	می	ش ــنی	)ع(	برگ ــم	حس ــرم	حضــرت	عبدالعظی ح

ــه	مداحــی	پرداخــت. مجتبــی	باقــری	ب
دــر	دارالمومنیــن	ورامیــن	نیــز	ایــن	مراســم	طبــق	ســنوات	
گذشــته	دــر	امــام	زادــه	زیدابوالحســن	)ع(	و	با	حضــور	حجت	
االســالم	ســید	محســن	محمودی	رئیــس	شــورای	هماهنگی	
ــت	 ــه	موق ــام	جمع ــران	و	ام ــتان	ته ــالمی	اس ــات	اس تبلیغ
ورامیــن	و	جمــع	کثیــری	از	مادــران	و	کودــکان	برگــزار	شــد.
رئیــس	شــورای	هماهنگــی	تبلیغــات	اســالمی	اســتان	تهران	
ــا	بیــان	اینکــه	زنــان	و	کودــکان	 دــر	حاشــیه	ایــن	مراســم	ب
ــور	و	 ــه	کش ــل	آیند ــت	نس ــر	تربی ــی	د ــیار	مهم ــش	بس نق
انقــالب	دارنــد،	گفــت:	همایــش	شــیرخوارگان	حســینی	راه	
ــج	فرهنــگ	حســینی	و	مهدــوی	 ــرای	تروی ــری	ب بســیار	مؤث

ــکان	اســت. ــوان	و	کود ــن	بان ــر	بی د
ــرد:	 ــه	ک ــی	اضاف ــن	محمود ــید	محس ــالم	س ــت	االس حج
ــته	 ــال	گذش ــر	از	س ــور	ت ــال	پرش ــم	هرس ــن	مراس ــه	ای اینک
ــاس	 ــر	اس ــه	ب ــت،	ک ــل	آن	اس ــه	دلی ــود،	ب ــزار	می	ش برگ
فطــرت	پــاک	انســان	ها	بنیــان	گذاردــه	شــده	اســت	و	حــق	
ــکان،	ایســتادگی	 ــه	کود ــا	خشــونت	علی ــل	ب ــی،	مقاب خواه
دــر	برابــر	ســتم	حتــی	بــه	قیمــت	از	دســت	دادــن	چیزهای	
بــا ارزش و… از جملــه مهم تریــن پیام هــای همایــش 

ــت. ــینی	اس ــیرخوارگان	حس ش
مصلــی	شهرســتان	قدــس	نیــز	امــروز	خیــل	عظیــم	بانــوان	و	
کودکانشــان	را	دــر	خــود	جــای	دــاد،	تــا	مردــم	این	شــهر	پر	

جمعیــت	دــر	غــرب	اســتان	تهــران	نیــز	بر	اســتکبار	ســتیزی	
ــور	 ــرای	ظه ــه	و	ب ــد	کرد ــک	کشــی	تاکی ــا	کود ــه	ب و	مقابل

منجــی	عالــم	بشــریت	دســت	بــه	دعــا	بردارنــد.
ایــن	همایــش	باشــکوه	همچنیــن	قــرار	اســت،	از	ســاعت	۱۴	
بعــد	از	ظهــر	جمعــه	دــر	مصلــی	بهارســتان	نیــز	برپــا	شــود	
ــه	 ــن	همایــش	ب ــب	نعمتــی	و	ســعید	قلی	زادــه	دــر	ای و	طال

ــد. مدیحــه	ســرایی	بپردازن
تــاالر	قــرآن	شــیخ	جنیــد	دــر	حــرم	جعفــر	ابــن	موســی	)ع(	
نیــز	محــل	برگــزاری	همایــش	شــیرخوارگان	حســینی	دــر	
شهرســتان	پیشــوا	بــود،	مادــران	مؤمــن	و	متدیــن	پیشــوا	در	
حالــی	کــه	طفل	هــای	خردســال	خــود	را	دــر	آغــوش	گرفتــه	
بودنــد،	از	ســاعتی	قبــل	از	شــروع	مراســم	دــر	محوطــه	تــاالر	

شــیخ	جنیــد	حاضــر	شــدند.
ــر	اســاس	ایــن	گــزارش،	همایــش	شــیرخوارگان	حســینی	 ب
امــروز	از	ســاعت	۸	صبــح	دــر	مصلــی	امــام	خمینــی	
ــر	 ــح	د ــاعت	۹:۳۰	صب ــم،	از	س ــاط	کری ــتان	رب )ره(	شهرس
ــتان	های	 ــر	شهرس ــد	و	د ــی«	دماون ــه	»قاض ــینیه	محل حس
شــهریار،	مــالرد،	اسالمشــهر،	قرچــک،	پاکدشــت،	فیروزکــوه	

ــد. ــزار	ش ــمیرانات	برگ و	ش

برگــزاری بزرگتریــن محفل شــیرخوارگان حســینی 
ــوی ــر رض ــرم مطه در ح

ــاه	 ــه	م ــن	جمع ــر	اولی ــینی،	د ــیرخوارگان	حس ــم	ش مراس
محــرم	و	ششــمین	روز	از	ایــن	مــاه	دــر	حــرم	مطهــر	رضــوی	

ــزار	شــد. برگ
حجـت	االسـالم	محمـد	حجتـی	اسـتاد	اخـالق	و	کارشـناس	
دینی	دـر	این	مراسـم،	اظهار	کـرد:	اگر	در	رفتـار	کودکانمان،	
لجبـازی	و	کینه	تـوزی	می	بینیـم،	می	بایسـت	بـه	رفتـار	خود	
رجـوع	کردـه	و	این	امـر	را	بررسـی	کنیـم.	اگر	والدیـن	تمایل	
دارند	که	فرزندانشـان	انتخاب	درسـتی	دـر	بزنگاه	های	زندگی	
داشـته	باشـند	ابتدا	باید	اخـالق	و	رفتـاری	که	مخالف	سـیره	
علـوی،	فاطمـی	و	حسـینی	اسـت	کنـار	بگذارنـد	و	تربیـت	

حسـینی	را	در	خانـه	نهادینـه	کنند.
ــه	معنــای	تعهــد	و	میثــاق	 ــا	حســین،	ب وی	افــزود:	لبیــک	ی
بــه	پیــروی	از	مــرام	امــام	اســت	و	فقــط	دــر	شــور	حماســی	

خالصــه	نمی	شــود.
دــر	ادامــه	ایــن	مراســم	باشــکوه،	ذاکــران	خاندــان	عصمــت	و	
ــی	و	شــعرخوانی	 ــه	مدیحه	ســرایی،	روضه	خوان طهــارت	)ع(	ب
پرداختنــد	و	دــر	پایــان	میثاق	نامــه	ایــن	محفــل	قرائت	شــد.

برگــزاری مراســم شــیرخوارگان حســینی در 
خوزســتان

دــر	اولیــن	جمعــه	مــاه	محــرم	و	همزمــان	بــا	سراســر	کشــور،	
مراســم	شــیرخوارگان	حســینی	دــر	اهــواز	و	شــهرهای	

ــزار	شــد. ــن	اســتان	برگ ــف	ای مختل
مراســم	شــیرخوارگان	حســینی	صبــح	امــروز	بــا	حضــور	انبوه	

آئین های عاشورایی
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ــالی	 ــر	مص ــران	د ــران	و	پد ــاالن،	ماد ــیرخوارگان،	نونه ش
مهدیــه	امــام	خمینــی	)ره(	اهــواز	و	حــرم	حضــرت	علــی	ابــن	

ــار	اهــوازی	دــر	اهــواز	برگــزار	شــد. مهزی
ــاعت	۹	 ــز	س ــن	العســل«	نی ــی	م ــش	»احل ــن	همای همچنی
صبــح روز شــنبه شــانزدهم شــهریورماه دــر حســینیه ثارا… 

اهــواز برگــزار می شــود.

در  عاشــورایی  مــادران  »الالیــی«  کرمانشــاه؛ 
ــد ــداز ش ــال طنین ان ــه کرب ــرباز ۶ ماه ــوگ س س
بســیاری	از	مادــران	کربالیــی	امــروز	جمعــه	بــه	یــاد	۶	
ماهــه	ی	کربــال	راهــی	مجلــس	عزادــاری	کوچک	تریــن	

ــدند. ــینی	ش ــرباز	حس س
ــکان	 ــن	کود ــوش	گرفت ــر	آغ ــا	د ــاهی	ب ــران	کرمانش ماد

ــدند. ــوا	ش ــم	ن ــاب	ه ــا	رب ــان	ب شیرخوارش
ــی	 ــران	ایران ــر	ماد ــون	دیگ ــال	همچ ــروازه	کرب ــران	د ماد
ــیاه	و	 ــبز	و	س ــای	س ــه	لباس	ه ــس	ب ــود	را	ملب ــکان	خ کود
کفن	هــای	ســفید	کردــه	بودنــد	تــا	محبــت	خــود	را	بــه	امــام	

ــد. ــراز	کنن ــش	اب ــل	بیت ــین	)ع(	و	اه حس
شــیرخواره	های	فدایــی	حضــرت	علــی	اصغــر	)ع(	بــا	ســربند	
یــا	حســین	)ع(،	یــا	ابوالفضــل	)ع(	و	یــا	علــی	اصغــر	)ع(	راهی	

ایــن	مجلــس	شــده	بودند.
ایــن	مراســم	ســاعت	۹	صبــح	دــر	ورزشــگاه	امــام	خمینــی	
ــران	 ــران	ســینه	ســتبر	ای ــزار	شــد	و	ماد )ره(	کرمانشــاه	برگ
ــی	عصــر	 ــام	حضــرت	ول ــذر	قی اســالمی	فرزندــان	خــود	را	ن

ــد. ــج(	کردن )ع

همایش شیرخوارگان حسینی در گلستان
صبــح	جمعــه	آئیــن	شــیرخوارگان	حســینی،	بــه	یــاد	شــهید	
۶	ماهــه	کربــال،	حضــرت	علــی	اصغــر	)ع(	و	بــا	حضــور	جمعی	

از	مادــران	و	کودــکان	گلســتانی	برگزار	شــد.
ــه	طــور	متمرکــز	ســاعت	هشــت	و	نیــم	دــر	 ایــن	مراســم	ب

ــاز	شــد. ــی	گــرگان	ســاعت	آغ مصل
دــر	دیگــر	شــهرهای	گلســتان	هــم	ماننــد	انبــار	الــوم	آق	قال:	
ــا	نبــی	)ع(	ســاعت	۸	صبــح،	دــر	کردکــوی:	 ــگاه	ذکری زیارت
مصلــی	ســاعت	۹	صبــح،	دــر	بندرگــز:	مســجد	جامع	ســاعت	
ــد	)ع(	برفتــان	 ۹	صبــح،	دــر	علــی	آبادکتــول:	امامزادــه	خال
ســاعت	۹	صبــح،	دــر	دلنــد:	امامزادــه	قاســم	)ع(	ســاعت	۹	
صبــح،	آزادشــهر:	امامزادــه	آق	امــام	)ع(	ســاعت	۹	صبــح،	در	
گنبدــکاووس:	امامزادــه	یحیــی	بــن	زیــد	)ع(	ســاعت	۹	صبح	
و	دــر	امامزادــه	بــی	بــی	ســکینه	)ع(	گوگــول	ســاعت	۱۰	نیم	

صبــح	ایــن	مراســم	برگــزار	شــد.
مادــارن	دــر	همایــش	شــیرخوارگان	بــا	گذاشــتن	کودــکان	
خــود	بــر	روی	دســت	ها	دــر	ماتــم	حضــرت	علــی	اصغــر	)ع(	

اشــک	ریختنــد.
ســخنرانی،	مداحــی	و	ذکــر	مصیبــت	اهــل	بیــت	)ع(،	مرثیــه	
ســرایی	و	عزادــاری	از	برنامه	هــای	دیگــر	ایــن	مراســم	بــود.

همنوایی مادران گیالنی با حضرت رباب
ــش	از	۵۰۰	 ــر	بی ــش	د ــن	همای ــز	ای ــالن	نی ــتان	گی ــر	اس د
مســجد،	بقعــه	و	مصــال	میزبــان	مادــران	بــه	همــراه	کودــکان	

ــود. و	عزادــاران	شــش	ماهــه	امــام	حســین	)ع(	ب
دــر	ایــن	مراســم	کــه	متبــرک	بــه	نــوای	»لبیــک	یــا	حســین	
ــا	روی	دســت	 ــود،	مادــران	ب ــا	علــی	اصغــر	)ع(«	ب )ع(«	و	»ی
ــن	شــهید	 ــاد	کوچک	تری ــه	ی ــود	ب ــان	خ ــن	فرزند ــرار	داد ق
کربــال،	شــیرخواره	شــش	ماهــه	اباعبدــاهلل	الحســین	)ع(	بــه	
عزادــاری	پرداختنــد.	دــر	شــهر	رشــت	مرکــز	اســتان	گیالن	
ــیزدهمین	 ــرای	س ــینی	ب ــیرخوارگان	حس ــش	ش ــز	همای نی
ــاعت	 ــین	)ع(	از	س ــت	روضات	الحس ــت	هیئ ــه	هم ــال	ب س
۹	صبــح	امــروز	دــر	مصــالی	امــام	خمینــی	)ره(	ایــن	شــهر	

برگــزار	شــد.
)ع(	 حســینی	 شــیرخوارگان	 مراســم	 اســاس	 و	 پایــه	

نذرنامه	خوانــی	اســت،	قرائــت	دســته	جمعــی	نذرنامــه،	
توزیــع	لباس	هــای	متحدالشــکل	دــر	میــان	کودــکان	
ــج(	بخشــی	از	 ــان	)ع ــا	صاحب	الزم شــیرخوار،	پیشــانی	بند	ی
ــی	 ــول	فالحت ــت	اهلل	رس ــود.	آی ــش	ب ــن	همای ــای	ای برنامه	ه
ــه	 ــی	فقیــه	دــر	گیــالن	و	امــام	جمعــه	رشــت	ب نمایندــه	ول
ــد	 ــط	محم ــورا	توس ــر	عاش ــت	عص ــخنران،	روای ــوان	س عن
لطیفــی،	مداحــی	ذاکریــن	اهــل	بیــت	)ع(	اســماعیل	
ــی	 ــوان	مهد ــاح	نوج ــان	و	مد ــول	خدادادی ــه،	رس عموزاد
حســن	زاده،	اجــرای	گــروه	ســرود	منادیــان	وحدــت	و	
ــای	 ــت	)ع(	از	بخش	ه ــل	بی ــباب	اه ــروه	ش ــوازی	گ دمام	ن

ــود. ــش	ب ــن	همای ــر	ای دیگ
ــای	صــورت	 ــش	بینی	ه ــر	اســاس	پی ــر	اســت	ب ــه	ذک الزم	ب
ــش	 ــر	همای ــک	د ــر	و	کود ــزار	ماد ــش	از	۲۰	ه ــه	بی گرفت

ــد. ــرکت	کرده	ان ــالن	ش ــتان	گی ــیرخوارگان	اس ش
مریــم	حســینی	بانــوی	رشــتی	کــه	بــا	دختــر	دــو	ماهــه	خود	
دــر	ایــن	مراســم	حضــور	داشــت	بــا	چشــمان	اشــکبار	گفت:	
دیدــن	دــاغ	فرزنــد	بســیار	ســخت	و	طاقــت	فرساســت	و	تنها	

ــه	را	دــرک	 ــر	داغدید ــک	ماد ــد	حــال	ی ــر	می	توان ــک	ماد ی
کنــد.

ــود	را	 ــد	خ ــی	فرزن ــر	از	زمان ــک	ماد ــه	ی ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــاز	 ــن	نی ــرش	تأمی ــر	و	ذک ــام	فک ــرد	تم ــوش	می	گی ــر	آغ د
کودکــش	اســت،	ادامــه	دــاد:	اینکه	مادــری	ببینــد	کودکش	
ــع	 ــرای	رف ــیر	ب ــره	ش ــک	قط ــی	ی ــت	و	او	حت ــنه	اس گرس
گرســنگی	او	ندــارد	بــرای	آن	مادــر	بســیار	دردنــاک	اســت.
ــا	داشــتن	 ــه	اینکــه	امــروز	مــن	ب ــا	اشــاره	ب بانــوی	رشــتی	ب
ــذا	و	 ــود	غ ــک	کودــک	دوماهــه	کــه	دــرک	درســتی	از	نب ی
گرســنگی	ندــارد	حــال	حضــرت	ربــاب	را	می	فهمــم،	افــزود:	
ــی	 ــو	نمی	توان ــت	و	ت ــنه	اس ــت	گرس ــی	فرزند ــه	می	دان اینک
ــام	 ــه	آن	انج ــدن	گری ــنگی	و	آرام	ش ــع	گرس ــرای	رف کاری	ب

ــت. ــر	اس ــک	ماد ــرای	ی ــخت	ترین	کار	ب ــی	س ده
	

رخت عزای علی اصغر )ع( بر تن قومس
هم	زمــان	بــا	نخســتین	جمعــه	مــاه	محــرم	مراســم	
ــام	حســین	 ــاد	شــش	ماهه	ام ــه	ی ــیرخوارگان	حســینی	ب ش
)ع(	دــر	۱۵۰	نقطــه	اســتان	ســمنان	شــامل	شــهرها	و	
روســتاها	و	تکایــا	و	مســاجد	و	مهدیه	هــا	بــا	حضــور	مادــران	
ــین	)ع(	و	 ــام	حس ــگان	آل	اهلل	و	ام ــار	و	دلداد ــی	عزاد قومس

حضــرت	علی	اصغــر	)ع(	برگــزار	شــد.
ــر	 ــک	و	آه	ب ــای	اش ــمنان	ند ــتان	س ــر	اس ــر	سراس ــروز	د ام
امــروز	 شــد	 طنین	اندــاز	 )ع(	 امام	حســین	 شش	ســاله	
آن	روزی	بــود	کــه	دوبــاره	مادــران	بــر	بالیــن	فرزنــد	

ــون	 ــو،	خ ــوت	ت ــد	تاب ــواره	ش ــد	گه ــان	بخوانن شیرخواره	ش
گلــو	شــد	قــوت	تــو؛	شــد	خــاک	عالــم	بــر	ســرم،	مادــر	بیــا	

ــا… ــر بی ماد
امـروز مادـران قومسـی فرزنـد بـر سردسـت بـاال می آورنـد 
 … مـوال  فدایـت  فرزندـم  و  تـن  و  جـان  بگوینـد  تـا 
خردسـال  فرزنـد  تشـنگی  فدـای  تشـنگی ات  فدـای 
شـش ماهه ات… فدـای تشـنگی و ضجه هـای سه سـاله ات و	
فدـای	خواهـری	که	وقتـی	بـر	بالین	و	پیکر	بی	سـرت	رسـید	
پرسـید	آیـا	این	حسـین	مـن	اسـت؟!	آن	قدـر	که	بـر	پیکرش	

زخـم	زدـه	بودنـد	و	اسـب	دوانیدـه	بودنـد.

ــتان و  ــینی در سیس ــیرخوارگان حس ــش ش همای
ــد ــزار ش ــتان برگ بلوچس

ــا	 ــان	ب ــز	همزم ــال	نی ــینی	امس ــیرخوارگان	حس ــن	ش آئی
ــهید	 ــن	ش ــاد	کوچک	تری ــه	ی ــرم	ب ــاه	مح ــه	م ــن	جمع اولی
کربــال	حضــرت	علــی	اصغــر	)ع(	دــر	نقــاط	مختلــف	اســتان	

ــد. ــزار	ش ــتان	برگ ــتان	و	بلوچس سیس

بســیاری	از	مادــران	کربالیــی	اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	
ــتین	 ــر	نخس ــته	د ــال	های	گذش ــد	س ــز	همانن ــال	نی امس
ــا	سراســر	کشــور	و	 جمعــه	مــاه	محــرم	الحــرام	و	همزمــان	ب
ــی	 ــال	راه ــه	ی	کرب ــاد	۶	ماه ــه	ی ــان	ب ــاط	جه بســیاری	از	نق
ــا	 ــال	شــدند	و	ب ــن	ســرباز	کرب مجلــس	عزادــاری	کوچک	تری
ــرت	 ــا	حض ــان	ب ــکان	شیرخوارش ــن	کود ــوش	گرفت ــر	آغ د

ــوا	شــدند. ــاب	هــم	ن رب

همایش شیرخوارگان حسینی در قزوین
ــک	 ــر	ی ــاه	محــرم	و	د ــه	م ــن	جمع ــر	ششــمین	روز	و	اولی د
ــاد	 ــه	ی ــینی	ب ــیرخوارگان	حس ــش	ش ــن	همای ــنت	دیری س
ــر	 ــر	)ع(	د ــی	اصغ ــال	حضــرت	عل ــن	شــهید	کرب کوچک	تری

ــد. ــزار	ش ــن	برگ ــین	)ع(	قزوی ــه	حس امامزاد
دــر	ایــن	همایــش	مادــران	عاشــورایی	بــا	روی	دســت	گرفتن	
طفــالن	شــیرخوار	خــود	دــر	حالــی	کــه	فرزندــان	خردســال	
ــای	 ــانی	بنده ــبز	و	پیش ــاس	س ــه	لب ــود	را	ب ــیرخواره	خ و	ش
منقــش	بــه	نــام	حضــرت	علــی	اصغــر	)ع(	مزیــن	کرده	انــد،	
بــرای	ســرباز	کوچــک	و	مظلــوم	کربــال	اشــک	ماتــم	ریختنــد	

ــد. و	ســوگواری	کردن
ــن	 ــر	اماک ــام	د ــن	ای ــر	ای ــه	همــه	ســاله	د ــش	ک ــن	همای ای
مقدــس	و	حســینیه	ها	و	امامزاده	هــای	اســتان	قزویــن	
برگــزار	می	شــود	بــا	رســاندن	پیــام	مظلومیــت	امــام	حســین	
ــنایی	 ــه	آش ــان	زمین ــه	جهانی ــان	ب ــل	شیرخوارش )ع(	و	طف
بیشــتر	نســل	جوان	بــا	نهضــت	عاشــورا	را	مهیــا	کرده	اســت.

آئین های عاشورایی
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همنوایی شیرخوارگان لرستانی با شش ماهه کربال
صبــح	امــروز	و	دــر	نخســتین	جمعــه	مــاه	محــرم،	همایــش	
شــیرخوارگان	حســینی	دــر	جــای	جــای	لرســتان	والیتمدــار	
برگــزار	شــد.	دــر	مرکــز	لرســتان،	مصــالی	الغدیــر	خــرم	آباد	
میزبــان	اجتمــاع	بــزرگ	شــیرخوارگان	حســینی	بــه	همــراه	

مادــران	عاشــورایی	بــود.
مادــران	دــر	ایــن	مراســم	بــا	دــر	آغــوش	گرفتــن	کودــکان	
ــاهلل	الحســین	)ع(	حضــرت	 ــا	عبد ــه	اب ــاد	دردان ــه	ی ــود	ب خ
علــی	اصغــر	)ع(	و	مادــر	داغدیدــه	اش	الالیــی	ســر	دادنــد	

ــد. ــم	ریختن و	اشــک	مات
محمــد	ســرلک	دبیــر	مجمــع	جهانــی	حضــرت	علــی	اصغــر	
ــه	 ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــه	ب ــن	رابط ــر	ای ــتان	د ــر	لرس )ع(	د
همایــش	شــیرخوارگان	حســینی	بــا	حضــور	مادــران	و	
نوزادــان	دــر	اولیــن	جمعــه	مــاه	محــرم	رأس	ســاعت	۸	صبح	
ــار	داشــت:	 ــزار	شــد،	اظه ــف	لرســتان	برگ ــاط	مختل ــر	نق د
ــر	۷۰	نقطــه	 ــر	کشــور	د ــا	سراس ــان	ب ــش	همزم ــن	همای ای

ــد. ــزار	ش ــتان	برگ لرس

همنوایــی شــیرخوارگان مازندرانــی بــا شــش ماهــه 
کربــال

همزمــان	بــا	اولیــن	جمعــه	محــرم،	مصــال	و	تکایــای	مذهبــی	
مازندــران	مملــو	از	حضــور	کودــکان	و	شــیرخوارگان	بــا	
ــت	و	 ــین	)ع(«	اس ــا	حس ــر«	و	»ی ــا	علی	اصغ ــربندهای	»ی س
ــا	حضــور	دــر	همایــش	 ــی	صبــح	جمعــه	ب مادــران	مازندران
ــر	)ع(	را	 ــرت	علی	اصغ ــوگ	حض ــینی،	س ــیرخوارگان	حس ش

ــم	نشســتند. ــه	مات ب
مادــران	مازندرانــی	کودــکان	خردسالشــان	را	بر	روی	دســت	
ــوای	»یــا	حســین«	و	الالیــی	مادرانه	شــان	را	دــر	 گرفتــه	و	ن
ســوگ	ســرباز	شــش	ماهه	کربــال	ســر	دادنــد.	گهــواره	خالــی	
ــان	 ــوش	زن ــر	روی	د ــن	ب ــورت	نمادی ــر	)ع(	به	ص علی	اصغ
ســیاه	پوش	حمــل	و	نــوای	»الال	الال	بخــواب	ای	امیدــم«	
ــاری	 ــر	مصــالی	س ــر«	د ــواب	گل	ماد ــر	بخ و	»الال	الال	اصغ

ــت. ــده	اس ــاز	ش طنین	اند
ــا	 ــم	آن	ب ــه	مرد ــت	ک ــتان	هایی	اس ــی	از	اس ــران	یک مازند
فرارســیدن	محــرم،	منتظــر	همایش	شــیرخوارگان	حســینی	
ــه	طفــل	 ــا	توســل	ب ــا	ب دــر	روزهــای	ابتدایــی	آن	هســتند	ت
خاندــان	 بــه	 را	 ارادتشــان	 )ع(	 اباعبدــاهلل	 شــش	ماهه	

ــد. ــش	بگذارن ــه	نمای ــت	ب اهل	بی
همایــش	شــیرخوارگان	حســینی	دــر	قالــب	طــرح	بصیــرت	
عاشــورایی	دــر	امامزاده	هــای	شــاخص	مازندــران	برگزار	شــد	
و	ســوگواران	حســینی	و	عالقه	مندــان	بــه	خاندــان	عصمــت	و	

طهــارت	)ع(	دــر	آن	بــه	عزادــاری	پرداختنــد.
»شــیرخوارگان	حســینی«	بازخوانــی	حماســه	ای	اســت	
ــگر.	 ــک	لش ــنه	و	ی ــل	تش ــک	طف ــال،	ی ــت	پرب ــر	آن	دش د
ــه	روز	 ــود،	س ــده	ب ــرط	خشک	ش ــنگی	مف ــش	از	تش لب	های

ــود. ــه	ب ــی	نخورد ــه	آب ــود	ک ب
ــین	)ع(	 ــر	حس ــود	و	دیگ ــور	ب ــال	و	روز	عاش ــرزمین	کرب س
کســی	را	نداشــت،	ناگهــان	از	خیمه	هــا	صدایــی	بلنــد	شــد،	
امــام	حســین	)ع(	آمــد	و	فرمــود	شــمارا	چــه	شــده؟	گفتنــد	
ــه	اســت. ــل	شــیرخوار،	ســه	روز	اســت	آب	نخورد ــن	طف ای

امــام	حســین	)ع(	شــیرخوار	خــود	را	گرفــت	و	بردســت	بلنــد	
ــک	 ــن	کود ــی	غیرازای ــو	می	دان ــگارا	ت ــت:	پرورد ــرد	و	گف ک
کســی	را	ندــارم	و	ایــن	طفــل	شــیرخوار	از	شــدت	عطــش	بــر	
ــرای	او	آب	 ــگاه	به	طــرف	لشــکر	رفــت	و	ب خــود	می	پیچــد،	آن

خواســت.
ــود	کــه	تیــر	ســه	شــعبه	 هنــوز	ســخن	امــام	تمــام	نشــده	ب
ــازک	 ــوی	ن ــر	گل ــد«	ب ــل	اس ــن	کاه ــه	ب ــود	»حرمل زهرآل
ــه	چــون	 ــد	ک ــر	فرزندــش	را	دی ــر	)ع(	نشســت.	پد علی	اصغ
ــر	 ــرد	زی ــت	ب ــد،	دس ــد	و	می	پیچ ــود	می	غلت ــه	خ ــی	ب ماه
گلــوی	علی	اصغــر	)ع(	و	خــون	او	را	بــر	جامــه	خــود	مالیــد	و	
بــه	آســمان	پاشــید	و	فرمــود:	خدایــا	شــاهد	بــاش،	ایــن	قــوم	

ــد. ــه	پیغمبــرت	)ص(	رحــم	نکردن ــر	ذری ب

در  حســینی  شــیرخوارگان  ســوگواری  آئیــن 
ســرزمین آفتــاب

آئیــن	شــیرخوارگان	حســینی	همزمــان	بــا	اولیــن	جمعــه	ماه	
محــرم،	هــر	ســاله	دــر	جــای	جــای	ایــران	اســالمی	برگــزار	
ــکان	خردسالشــان،	 ــران	و	کود ــا	حضــور	ماد ــا	ب می	شــود	ت
دــر	حقیقــت	نوزادــان	و	کودــکان	واقعــه	عاشــورا	یادــآوری	
شــوند	و	هدــف	از	برگــزاری	ایــن	مراســم،	ترویج	و	بزرگداشــت	
شــعائر	حســینی	و	تربیــت	نســلی	انقالبــی	و	مکتبــی	اســت.

ــر	 ــروز	د ــه	ام ــم	ک ــن	مراس ــر	ای ــزارش،	د ــن	گ ــاس	ای براس
جــای	جــای	اســتان	مرکــزی	برگزار	شــد،	مادــران	عاشــورایی	
و	دوســتدار	سیدالشــهدا	)ع(	نوزادــان	و	کودــکان	خــود	را	بــا	
لبــاس	و	ســربند	مزیــن	بــه	نــام	حضــرت	علــی	اصغــر	)ع(	بــر	
روی	دســت	گرفتــه	و	بــا	شــیرخوارگان	عاشــورایی	اظهــار	هم	

نوایــی	کردنــد	و	اشــک	ریختنــد.
یــاد	مظلومیــت	علی	اصغــر	طفــل	شــش	ماهــه	امــام	حســین	
ــوای	الالیــی	 ــه	شــهادت	رســید،	دــر	ن )ع(	کــه	دــر	کربــال	ب
ــه	 ــم	آورد ــن	مراس ــه	ای ــود	را	ب ــکان	خ ــه	کود ــی	ک مادران
ــار	 ــال	ب بودنــد	زندــه	و	مظلومیــت	حــق	جویــان	دشــت	کرب

دیگــر	یادــآوری	شــد.
دــر	ایــن	آئیــن	مداحــان	دــر	بیــان	مظلومیــت	طفــل	
ســخنرانی	 و	 نوحــه	 بــه	 )ع(	 سیدالشــهدا	 شــش	ماهه	
پرداختنــد	و	مادــران	نیــز	دــر	ماتــم	حضــرت	علی	اصغــر	)ع(	

بــه	ســوگواری	و	مناجــات	پرداختنــد.
ــه	 ــکان	واقع ــت	کود ــاری	و	بزرگداش ــت	عزاد ــی	اس گفتن
عاشــورا	و	ایجــاد	گهــواره	و	الالیــی	خواندــن	بــرای	کودــکان	
توســط	مادــران	از	مراســمات	مذهبــی	کهــن	دــر	ایــران	بوده	
اســت.	مجمع	جهانــی	همایــش	شــیرخوارگان	حســینی	طی	
دهــه	اخیــر	تشــکیل	شــد	و	ایــن	آئیــن	هم	اکنــون	دــر	هفت	
کشــور	اســالمی	دــر	دهــه	اول	مــاه	محــرم	برگــزار	می	شــود.

حســینیه امــام خمینــی )ره( شــهر همــدان میزبــان 
شــیرخوارگان حســینی

و	 مادــران	 اجتمــاع	 بدیل	تریــن	 بــی	 و	 عظیم	تریــن	
شــیرخوارگان	حســینی	دــر	اولیــن	جمعــه	مــاه	محرم	الحــرام	
همزمــان	بــا	سراســر	کشــور	در	حســینیه	امــام	خمینــی	)ره(	

ــزار	شــد. ــان	برگ شــهر	همد
مادــران	بــا	حضــور	دــر	ایــن	مراســم	نوزادانشــان	را	بــا	لبــاس	
ــا	پیشــانی	بند	»یــا	 ســبز	بــه	عنــوان	نمــاد	پرچــم	علــوی	و	ب
ــا	 ــر	حســین	)ع(«،	»ی ــا	علی	اصغ ــج(«،	»ی ــان	)ع صاحب	الزم
ــان	 ــام	صاحب	الزم ــذر	قی ــه	)س(«	ن ــا	رقی حســین	)ع(«	و	»ی
)عــج(	کردــه	و	فرزندــان	خــود	را	بــا	فرهنــگ	مهدــوی	بــزرگ	

می	کننــد.

آئین های عاشورایی
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ــال	 ــش	از	۳۶۰	س ــت	بی ــا	قدم ــی«	ب ــم	گردان ــم	»عل مراس
همزمــان	بــا	مــاه	محــرم	بــه	عنــوان	یکــی	از	آئینهــای	کهــن	

ــزار	مــی	شــود. ــزگان	برگ ــاب	هرم ــر	مین د
مراســم	علــم	گردانــی	بــا	قدمــت	بیــش	از	۳۶۰	ســال	
برخواســته	از	تفکــرات	و	باورهــای	دینــی	مذهــب	تشــیع	دــر	
پنجمیــن	روز	از	محــرم	دــر	شهرســتان	مینــاب	برگــزار	شــد.
مردم	شهرسـتان	مینـاب	با	اعتقاد	به	برافراشـته	شـدن	پرچم	
حضـرت	رسـول	)ص(	در	سـال	۶۳	هجـری	قمری	با	دسـتان	
مبـارک	امـام	حسـین	)ع(	دـر	کربـال	و	احیـای	دیـن	اسـالم،	
سالهاسـت	که	با	تقدـس	تمام	در	این	شهرسـتان	این	مراسـم	

را	بـا	شـوری	خـاص	برگـزار	می	کنند.
عبدالصمدــی	کســی	کــه	خودــش	و	اجدادش	ســالهای	ســال	
وظیفــه	آمادــه	ســازی	علم	هــا	و	اجــرای	برنامــه	را	بــر	عهدــه	
دارنــد	دــر	مــورد	ایــن	آئیــن	کهــن	گفــت:	تاریــخ	پیدایــش	
ــاز	 ــل	ب ــه	۳۶۰	ســال	قب ــاب	ب ــر	مین ــی	د ــن	مذهب ــن	آئی ای
ــه	 ــن	ک ــور	بحری ــم	از	کش ــن	عل ــه	ای ــی	ک ــد،	زمان می	گرد
ــه	 ــد	ب ــاب	می	آم ــه	حس ــران	ب ــر	ای ــا	از	جزای ــر	آن	روزه د
واســطه	فشــار	و	ظلــم	حاکــم	آن	زمــان	بــه	ســادات	آن	دیــار	
بــه	شهرســتان	مینــاب	عزیمــت	کردنــد	و	ایــن	آئیــن	را	دــر	

مینــاب	مرســوم	ســاختند.
وی	ادامـه	دـاد:	سالهاسـت	کـه	ایـن	مراسـم	به	همان	سـبک	
قدیـم	در	میناب	برگزار	می	شـود	و	سـاالنه	مردـم	زیادی	برای	
توسـل	و	گرفتـن	حاجت	بـه	این	علم	ها	متوسـل	می	شـوند.

آمادــه	ســازی	علم	هــا	مســتلزم	آئیــن	و	مراحــل	خاص	اســت،	
دــر	روز	پنجــم	مــاه	محــرم	از	ســاعات	اولیــه	صبــح	هفــت	نفر	
از	افرادــی	کــه	از	قبــل	مشــخص	شــده	اند	دــر	حســینیه	ماتم	
ــد	و	طــی	مراســمی	اول	چــوب	 ــا	می	کنن ــه	حضــور	پید قلع
علــم	را	کــه	از	شــاخه	های	درخــت	لــور	)انجیــر	معابــد(	اســت	
بــا	آب	معمولــی	و	بعــد	بــا	گالب	کامــل	شستشــو	می	دهنــد،	
چــاوش	خوانــی	مدــح	امــام	حســین	)ع(	همزمــان	با	آغــاز	کار	
ــه	گفتــه	قدیمی	هــای	 آمادــه	ســازی	علــم	آغــاز	می	شــود.	ب
ــا	 ــه	ب ــه	ک ــر	بود ــم	از	جنــس	عنب ــی	عل ــاب	چــوب	اصل مین

گذشــت	زمــان	از	بیــن	رفتــه	اســت.
ــه	 ــای	رنگــی	ک ــا	پارچه	ه ــم	را	ب ــت	عل ــس	از	شستشــو	نوب پ
اکثــر	آنهــا	از	نــذورات	مردــم	اســت	می	پوشــانند،	پارچه	هــای	
ــه	 ــزرگ	از	روی	هم ــی	ب ــز	رنگ ــه	قرم ــر	و	پارچ ــی	از	زی رنگ

پارچه	هــا	بســته	می	شــود.
حلقــه	ای	عمامــه	شــکل	بــه	نــام	خلخــال	کــه	از	جنــس	نقــره	
ــده(	از	 ــزی	)سزش ــه	ای	فل ــا	و	پنج ــاالی	پارچه	ه ــر	ب اســت	ب

ــرار	می	گیــرد. ــم	ق ــاالی	عل جنــس	ورشــو	دــر	ب
ــاه	محــرم	از	ســاعت	 ــر	روز	پنجــم	م ــی	د مراســم	علمگردان

ــم	 ــر	مات ــم	حضــرت	رســول	از	منب ۱۵	شــروع	می	شــود	و	عل
بــه	قصــد	زیــارت	اهــل	قبــور	ســادات	دــر	مکانــی	کــه	اکنون	
ــت	 ــده	حرک ــع	ش ــاب	واق ــرورش	مین ــوزش	و	پ ــاره	آم اد
ــرف	 ــه	ط ــتقالل	ب ــان	اس ــت	از	مید ــیر	حرک ــد،	مس می	کن
بلــوار	ســاحلی	و	میدــان	والیــت	اســت	دــر	بیــن	مســیر	دــر	
حوالــی	منبــر	لــب	رودخانه	علــم	منتصب	بــه	صاحــب	الزمان	
)عــج(	بــه	پیشــواز	علــم	حضــرت	رســول	)ص(	می	آیــد	و	دــر	
ــه	عزادــاری	و	 ــا	شــور	هــر	چــه	تمــام	ب ایــن	مــکان	مردــم	ب

ــد. ــی	می	کنن ــد	و	قربان ــرایی	می	پردازن ــه	س مدیح
پــس	از	دقایقــی	عزادــاری،	علم	حضــرت	رســول	)ص(	از	جلو	
و	علــم	حضــرت	مهدــی	)عــج(	پشــت	ســر	او	بــه	حرکــت	دــر	
می	آیــد	و	دــر	راه	علم	هــای	منتصــب	بــه	ائمــه	)ع(	از	سراســر	

شهرســتان	بــه	ایــن	کاروان	ملحــق	می	شــوند.
بــاور	مردــم	ایــن	خطــه	بــر	ایــن	اســت	کــه	دــر	آخرالزمــان،	
حوادثــی	بدیــن	گونــه	اتفــاق	خواهــد	افتــاد	و	مردــم	از	نقــاط	
مختلــف	بــرای	حمایــت	و	یــاری	امــام	خــود	بســیج	خواهنــد	

شــد.
دــر	ایــن	روز	ارادتمندــان	بــه	اهــل	بیــت	عصمــت	و	طهــارت	
ــی	 ــوار	و	حت ــتان	های	همج ــتان،	اس ــاط	اس ــی	نق )ع(	از	اقص
کشــورهایی	نظیــر	بحریــن،	قطــر	و	امــارات	جهــت	شــرکت	
دــر	مراســم	علــم	کشــی	و	عزادــاری	ســاالر	شــهیدان	بــه	این	

شهرســتان	مــی	آینــد.

ــردم  ــه در دل م ــنتی ک ــی س ــر آئین ــم پیغمب عل
دارد ریشــه 

ــالمی	 ــات	اس ــازمان	تبلیغ ــس	س ــی	رئی ــی	خزای ــد	بن محم
شهرســتان	مینــاب	گفــت:	علــم	گردانــی	آئینــی	اســت	کــه	
دــر	تمــام	نقــاط	مینــاب	دــر	طــول	دهــه	محــرم	بــه	اجــرا	در	
ــر	 ــاب	ه ــر	مین ــاجد	د ــینیه	ها	و	مس ــا،	حس ــد.	تکیه	ه می	آی

ــد. ــم	اختصاصــی	دارن کدــام	عل
بنــی	خزایــی	افــزود:	از	روز	اول	محــرم	چوبــه	علــم	را	دــر	آب	
ــگ	 ــای	رنگارن ــا	پارچه	ه ــه	و	آن	را	ب ــو	داد روان	شســت	و	ش
می	پوشــانند	و	بــرای	عزادــاری	مــاه	محــرم	آمادــه	می	کننــد.
ــی	 ــر	اســاس	رســم	و	ســنت	کهــن	میناب وی	عنــوان	کــرد:	ب
ــا	دــر	روز	پنجــم	محــرم	علم	هــای	عزادــاری	از	آســتانه	ها	 ه
و	تکیه	هــای	مختلــف،	از	شــهر	و	روســتا	دــر	محلــی	بــه	نــام	

ماتــم	قلعــه	دــر	مرکــز	شــهر	کنــار	هــم	قــرار	می	گیرنــد.
رئیــس	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	شهرســتان	مینــاب	
تشــریح	کــرد:	دــر	ایــن	مراســم	ابتدــا	و	دــر	ســاعات	اولیــه	
ــا	آب	و	گالب	شستشــو	دادــه	و	ســپس	 ــم	را	ب روز	چــوب	عل
ــس	از	آن	ســایر	 ــد.	پ ــم	را	می	بندن ــی	رنگــی	عل ــا	پارچه	های ب
علم	هایــی	کــه	بــه	نــام	امامــان	هســتند	از	مناطــق	مختلــف	

ــوند. ــه	می	ش ــه	آورد ــم	قلع ــینیه	مات ــه	حس ــاب	ب مین
بنــی	خزایــی	اظهــار	کــرد:	چــون	حضــرت	مهدــی	)عــج(	از	
دیگــر	امامــان	و	معصومــان	از	لحــاظ	ســن	کوچک	تــر	اســت	
ــر	 ــر	و	دیگ ــم	پیغمب ــواز	عل ــه	پیش ــن،	ب ــالم	کرد ــرای	س ب
علم	هــا	مــی	رود.	بــه	همیــن	شــیوه	علــم	هــر	امامــی	را	کــه	ان	
از	لحــاظ	ســن	کوچک	تــر	اســت	بــه	اســتقبال	دیگــر	امامــان	
ــم	حضــرت	 ــد.	عل ــالم	می	دهن ــد	و	س ــر	)ص(	می	برن و	پیامب
ــه	 ــب	رودخان ــینیه	ل ــا	حس ــان	را	ت ــز	آن ــج(	نی ــی	)ع مهد
ــل	حســینیه	 ــاری	دــر	مقاب ــد	ســپس	عزاد همراهــی	می	کن

ــد. ــه	می	یاب ــاب	ادام ــروب	آفت ــا	غ ت
بنــی	خزایــی	بــا	اشــاره	بــه	اعتقادــات	مردــم	این	شهرســتان	
ــن	 ــر	ای ــاب	ب ــتان	مین ــی	شهرس ــم	والی ــرد:	مرد ــح	ک تصری
باورنــد	کــه	دــر	ایــن	روز	دیــن	بــه	حضــرت	ولــی	عصــر	)عج(	
تحویــل	دادــه	می	شــود	و	آنهــا	دــر	ایــن	مراســم	بــا	حضــرت	

ــد. ــت	می	کنن ــج(	بیع ــان	)ع صاحــب	الزم
گفتنی	اسـت؛	مراسـم	آئینی	مذهبی	علم	پیغمبـر	بعد	از	ظهر	
پنجشـنبه	۱۴	شـهریور	ماه	۹۸	مصادف	با	پنجم	محرم	۱۴۴۱	
دـر	میناب	بـا	حضور	بیـش	از	۴۰	هزار	نفـر	عزادار	برگزار	شـد	

و	همزمان	بـا	اذان	مغرب	به	پایان	رسـید.

علم گردانی؛ آئینی به قدمت ۳۶۰ سال 
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هنرهـای	آئینـی	همـواره	بهانـه	ای	بـرای	عـرض	ارادـت	بـه	
سـاحت	سیدالشهدا	بوده	اسـت،	ارادتی	به	وسـعت	جغرافیای	
کشـورمان	از	شـمال	تا	جنوب	و	از	شـرق	تا	غرب؛	بـه	این	بهانه	

نگاهـی	بـه	آئیـن	تعزیه	دـر	اسـتان	ها	داریم.
ــد،	 ــزاران	می	رس ــزار	و	ه ــد	و	ه ــه	ص ــت	ب ــر	جمعی نفربه	نف
هرســاله	قــرار	بــر	همیــن	روال	مدــار	می	شــود،	بهانــه	
گردهمایــی	شــنیدن	مصیبــت	اهل	بیــت	)ع(	و	نمایشــی	
بــه	نــام	تعزیــه	اســت؛	امــا	هدــف اصلــی عــرض ارادــت بــه 
ــهدای دشــت کربالســت… ــهیدان و ش ــاالر ش ــاحت س س
ارادتــی کــه دــر قالــب جمــالت و کلمــات و ابیــات 
شــعر می شــود و نالــه می شــود و اشــک می شــود...

بــرای رســیدن بــه روســتای ازنــای شهرســتان دــورود بایــد 
ــا دــورود را از جادــه اصلــی پــی گرفــت  ــاد ت مســیر خرم آب
ــه محــل برگــزاری یکــی از  ــا ب و بعــد راهــی فرعــی شــد ت
ــی کــه حــاال  ــن تعزیه هــای لرســتان رســید، جای بزرگ تری
ــاران را از  ــه و عزاد ــمی پیداکرد ــش اسم ورس ــرای خود ب
ــن روســتای کوچــک می کشــاند. ــه ای جای جــای کشــور ب
اهالــی روســتا دیگ هــای نــذری را از صبــح بــار می گذارنــد 
تــا عزادارانــی کــه بــه هــوای تعزیــه راهــی روســتا شــده اند 
گرســنه نماننــد، روســتا کوچــک اســت امــا دــل اهالــی اش 
آن قدــر بــزرگ و ارادتشــان بــه فرزنــد رســول اکــرم آن قدــر 
عمیــق اســت کــه حــاال روســتا را بــا همیــن مهمان نــوازی و 

برپایــی عــزای حســین می شناســند.
صدــای  و  می شــود  جمــع  عزادــاران  خیــل  کم کــم 
تعزیه خــوان کــه ذکــر مصیبــت می خوانــد همهمــه را 

ــم زینــب  ــه باغ ــع تعزی ــد. مطل ــه ســکوت می کن تبدیــل ب
ــوه  ــا اند ــرد شــروع می شــود ت ــوی د ــر بان ــان ب و اشــک زن
جمــع بغــض تعزیه خــوان را بترکانــد، گریــان و نــاالن 
ــوش  ــد: »خ ــر و عطــش می گوی ــوی صب ــت بان ــر مصیب د
ــر  ــر داشــتی / عــون و عبــاس و اصغ ــه آن روزی کــه اکب ب
ــا  ــای »ی ــب، صد ــر وای زین ــار ذک ــاال کن ــتی…« و ح داش

ــکند. ــع را می ش ــکوت جم ــاس« س عب
ــا عبــاس« دــر تاســوعای حســینی اشــک و آه را  ــوای »ی ن
ــه  ــی ک ــد، عزاداران ــاران می کن ــل عزاد ــان چشــم و د مهم

ــت... ــه اس ــن کرد ــوای بین الحرمی ــان ه ــاال دلش ح
شــمرخوان تعزیــه روی صحنــه می آیــد و بــا چهــره ای 
شرمســار از خودــش می گویــد، بغضــش را می خــورد و 
ــار  ــر ب ــه زی ــد: »ب ــروع می کن ــی ش ــا تک بیت ــش را ب کالم
گنــه رنــگ زرد آمدــه ام…«؛ جمعیــت غوغــا می شــود؛ 
ــه فغــان آمدــه  شــمرخوان تعزیــه کــه از فغــان جمعیــت ب
اســت می گویــد: نــه مــن شــمرم، نــه اینجــا کربــال و نــه این 

لشــکر اشــقیاء!
قـرار اسـت تعزیه »عباس« خوانده شـود و شـمرخوان تعزیه 
شـروع به روایـت می کند، از کربـال و علقمه و عبـاس و دیگر 
هیچ حرفـی نیاز نیسـت تا بغـض جمعیت بترکـد، همه چیز 
تـام و تمـام اسـت بـرای یک دل سـیر گریـه! عبـاس خوان 
تعزیـه با دسـت های بریدـه و تن خونیـن صدا می زنـد: »ای 
زادـه زهرا بـه کجایی تو حسـین جـان؛ خـود را برسـان زود 

به بالیـن برادر…«
»کجایــی ای برادــرم پشــت پنــاه لشــگرم؛ نــور دو چشــمان 

تــرم برادــرم برادــرم« حســین خــوان تعزیــه بــا بغــض ایــن 
ــت  ــود؛ جمعی ــه می ش ــی صحن ــد و راه ــت را می خوان بی
تــوان ایســتادن ندــارد و حــاال بیشترشــان نشســته 
صحنــه را می پاینــد، مردهــا را کــه وراندــاز می کنــی 
مردانــه دست هایشــان را جلــوی چشــم ها و یــا شــاید 
ــان  ــوه زن ــای آه و اند ــی صد ــد، ول ــان گرفته ان اشک هایش

ــزای عبــاس را کامــل کردــه اســت. ع

تعزیه از عناصر ارزشمند فرهنگ ایرانی
ــن  ــن آئی ــه ای ــی از جمل ــبیه خوان ــان ش ــا هم ــه ی تعزی
اســت کــه دــر برخــی اســتان های کشــور بــه شــکل 
ــه  ــوری ک ــه ط ــود ب ــه می ش ــه آن پرداخت ــترده تری ب گس
از مکان هــای مطــرح دــر زمینــه	اجــرای تعزیــه دــر ایــران 
می تــوان بــه اســتان های اردبیــل، ســمنان، اصفهــان، 
ــان،  ــرز، کرم ــن، الب ــران، قزوی ــران، مازند ــم، ته ــزی، ق مرک
یــزد، همدــان، خوزســتان، فــارس، زنجــان، بوشــهر	و	

ــرد. ــام	ب ــوی	را	ن ــان	رض خراس
تعزیـه	بـه	معنـای	متعارف	نمایشـی	اسـت	کـه	دـر	آن	واقعه	
کربـال	به	دسـت	افرادـی	که	هر	یک	نقشـی	از	شـخصیت	های	
اصلـی	را	بـر	دـوش	دارند	نشـان	داده	می	شـود	به	طـوری	که	
ایـن	نمایـش	نوعی	نمایـش	مذهبی	و	سـنتی	ایرانی	شـیعی	و	
بیشـتر	دربـاره	کشته	شـدن	حسـین	بن	علـی	و	مصائـب	اهل	

بیت	)ع(	اسـت.
ــر	 ــمند	د ــر	ارزش ــی	از	عناص ــی	یک ــبیه	خوان ــا	ش ــه	ی تعزی
فرهنــگ	ایرانــی	شــیعی	اســت	و	از	دیــر	بــاز	جایــگاه	خاصــی	

نگاهی به هنری آئینی به بهانه تاسوعا

عرض ارادتی به وسعت شعر و تعزیه/»کی مثل تو هم تشنه هم سّقاست؟عباس«
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ــزد	 ــش	ن ــین	)ع(	و	یاران ــام	حس ــهادت	ام ــان	ش ــر	بی را	د
ــه	طــوری	کــه	حــزن	و	اندــوه	ســوگواران	 ایرانیــان	داشــته	ب
اباعبدــاهلل	حســین	)ع(	و	یــاران	بــا	وفایــش	همزمــان	بــا	مــاه	

ــد. ــود	می	رس ــه	اوج	خ ــه	ب ــای	تعزی ــر	آئین	ه ــرم	د مح
هنــر	تعزیــه،	دــر	طــول	زمــان	تغییراتــی	را	بــه	خــود	دیدــه	
امــا	هنــوز	هــم	دــر	ردیــف	اصیل	تریــن	و	پــر	ســابقه	تریــن	
ــر	 ــت	هن ــران	اس ــان	ای ــالمی	مردم ــی	و	اس ــای	ایران هنره
ــا	 ــه	خــود	دیدــه	ام ــی	را	ب ــان	تغییرات ــه،	دــر	طــول	زم تعزی
ــن	 ــابقه	تری ــر	س ــن	و	پ ــف	اصیل	تری ــر	ردی ــم	د ــوز	ه هن
ــر	 ــت	و	د ــران	اس ــان	ای ــالمی	مردم ــی	و	اس ــای	ایران هنره
اســتان	های	مختلــف	ایــران	از	شــمالی	ترین	شــهرهای	
خراســان	و	آذربایجــان	تــا	جنوبی	تریــن	شــهرهای	سیســتان	
و	اهــواز	از	پهنــه	کویــر	تــا	حاشــیه	های	زاگــرس،	البــرز	
ــاه	 ــام	م ــر	ای ــارس	د ــا	خلیج	ف ــزر	ت ــای	خ ــن	از	دری و	قزوی

محــرم،	برگــزار	می	شــود.

ایران؛ خاستگاه تعزیه
ــه	 ــان	ب ــتان	همد ــی	اس ــای	نمایش ــن	هنره ــس	انجم رئی
ــا	بیــان	اینکــه	تعزیــه	یکــی	از	 موضــوع	تعزیــه	پرداخــت	و	ب

ــم،	 ــه	آن	افتخــار	می	کنی ــان	ب ــر	جه ــه	د ــی	اســت	ک مباحث
ــران	 ــه	ای ــه	ب ــه	از	شــیوه	های	نمایشــی	اســت	ک گفــت:	تعزی

ــود. ــه	می	ش ــبت	داد نس
کیانـوش	بهروز	پـور	با	بیان	اینکه	خاسـتگاه	تعزیه	ایـران	بوده	
و	قدمت	بسـیار	زیاد	و	طوالنی	دـارد،	اضافه	کرد:	تعزیه	شـیوه	
خـاص	نمایشـی	اسـت	که	شـاید	زمانی	به	فراموشـی	سـپرده	

شـده	بود	اما	خوشـبختانه	دـر	حال	احیا	اسـت.
وی	بـا	بیـان	اینکـه	در	برهـه	ای	جوانـان	کمتر	به	ایـن	موضوع	
می	پرداختنـد	و	آنهایی	نیز	که	سـال	های	سـال	دـر	این	بخش	
فعالیت	داشـته	دیگر	توان	اجرا	نداشـتند،	گفت:	خوشـبختانه	
دوبـاره	جوانـان	اسـتان	همدان	بـا	رویکـرد	جدیدی	به	سـوی	
این	بخـش	در	حال	حرکت	هسـتند	و	تعزیه	شـکل	خاصی	به	

خود	گرفتـه	و	اجرا	می	شـود.
وی	بـا	بیـان	اینکـه	توصیه	می	کنـم	مردم	عـالوه	بـر	عزاداری	
دـر	مسـاجد	و	خیابان	هـا	بـه	سـمت	تماشـای	تعزیه	هـا	و	
مراسـم	های	نمایـش	دینـی	هـم	برونـد،	گفـت:	تعزیه	شـکل	
خاصـی	از	نمایـش	اسـت	و	بـا	عزاداری	هـای	معمولـی	تفاوت	
دارد	و	یکسـری	مباحث	که	دـر	عزاداری	هـای	معمولی	کمتر	

بیـان	می	شـود	را	بازگـو	می	کنـد.
بهــروز	پــور	بــا	بیــان	اینکــه	بســیاری	از	افرادــی	کــه	تعزیــه	را	
اجــرا	می	کننــد	پیشکســوت	هســتند	و	گاهــی	نذر	اجــرای	آن	

را	دارنــد	و	بــه	تعزیــه	می	پردازنــد،	گفــت:	بــه	نظــر	می	رســد	
ــه	دــور	شــد	و	 ــد	مقدــاری	از	شــیوه	ســنتی	اجــرای	تعزی بای
ــگ	 ــادت	ها	و	فرهن ــائل	رش ــه	مس ــرد	و	ب ــم	ک ــا	ک از	خرافه	ه

عاشــورایی	بپردازیــم.
ــی	را	 ــه	راه	خوب ــان	اینک ــا	بی ــان	ب ــه	جوان ــه	ب ــا	توصی وی	ب
ــی	 ــه	ط ــان	ک ــد	همچن ــاد:	بای ــه	د ــد،	ادام ــش	رفته	ای پی
ــی	 ــه	م ــی	را	روی	صحن ــای	مختلف ــال	نمایش	ه ــاه	س ۱۰	م
ــی	 ــای	دین ــه	نمایش	ه ــز	ب ــال	را	نی ــاه	س ــو	م ــن	د ــم	ای بری
مذهبــی	اختصــاص	دهیــم	تــا	مردــم	هــم	بــه	تماشــای	ایــن	

ــد. ــت	کنن ــا	عاد نمایش	ه
خدادــاد	زنگانــه	کــه	بیــش	از	۵۰	ســال	اســت	بــه	
ــر	 ــه	مه ــم	ب ــت	ه ــغول	اس ــتان	مش ــر	گلس ــی	د تعزیه	خوان
ــب	 ــر	مخاط ــه	د ــت	ک ــری	اس ــی	هن ــد:	تعزیه	خوان می	گوی
ــم	 ــد	فیل ــد	و	مانن ــی	ایجــاد	می	کن ــی	و	مذهب ــرات	درون تاثی
و	ســریال	نیســت	کــه	بــرای	افــراد	تکــراری	شــود؛	مخاطبــان	
ــش	 ــال	افزای ــتان	هرس ــر	اس ــبیه	خوانی	د ــه	و	ش ــر	تعزی هن
می	یابنــد؛	تعزیــه	به	قدــری	دــر	اعتقادــات	دینــی	و	مذهبــی	
ــوان	گفــت	 ــه	جــرأت	می	ت ــوه	کردــه	کــه	ب مردــم	مهــم	جل
دــر	محله	هایــی	کــه	هرســال	تعزیــه	اجــرا	می	شــود	

معضــالت	اجتماعــی	کمتــری	را	نســبت	بــه	ســایر	محــالت	
شــهر	شــاهد	هســتیم.	از	مســئوالن	انتظــار	داریــم	گروه	هــای	
ــد	را	 ــرا	دارن ــی	اج ــت	ماد ــون	چشم	داش ــه	بد ــه	ای	ک تعزی

ــد. ــت	کنن بیشــتر	حمای
ــر	 ــه	د ــرای	تعزی ــد	اج ــه	رون ــی	ب ــزارش	نگاه ــن	گ ــر	ای د
اســتان	های	مختلــف	کشــور	خواهیــم	داشــت	از	اصفهــان	و	
ــان. ــزد	و	کرم ــرز	و	ی ــان	و	الب ــن	و	خراس ــا	قزوی ــتان	ت لرس

»بَرغان« مهد تعزیه از دوره قاجار تا امروز
ســاوجبالغی	هــا	خاصــه	اهالــی	روســتای	بَرغان	به	حســینیه	
اعظــم	ایــن	روســتا	تکیــه	»محلــه	بــاال«	می	گوینــد	قدمــت	
ــه	بیــش	از	۵۰۰	ســال	پیــش	 تعزیــه	دــر	روســتای	بَرغــان	ب
ــاز	می	گردــد	بســیاری	از	صاحبــان	فــن	و	نظــر	ایــن	تکیــه	 ب
را	از	جملــه	تکیه	هــای	مشــهور	کشــور	پــس	از	تکیــه	دولــِت	
ــای	 ــرای	گروه	ه ــت	پذی ــال	هاس ــه	س ــد	ک ــران	می	دانن ته
ــی	 ــه	خوان ــت	تعزی ــت؛	قدم ــرم	اس ــام	مح ــر	ای ــه	د تعزی
ــا	بدانجاســت	کــه	همــه	ســاله	قشــرهای	 دــر	ایــن	روســتا	ت
ــه	 ــرای	تماشــای	آن	خــود	را	ب ــی	از	سراســر	کشــور	ب مختلف

ــانند. ــی	می	رس ــینیه	قدیم حس
تعزیــه	بــه	عنــوان	بخشــی	از	مراســم	ســوگواری	مــاه	محــرم	
نشــان	دهندــه	رخدادــی	واقعــی	از	نبردــی	نابرابــر	اســت	کــه	

ــه	 ــه	ب ــت	مظلومان ــرد	جمــع	زیادــی	از	اهــل	بی ــن	نب ــر	ای د
ــا	 ــه	از	گذشــته	های	دــور	ب شــهادت	رســیدند،	مراســم	تعزی
آئیــن	خــاص	دــر	سراســر	دنیــا	برگــزار	می	شــود	و	دــر	ایــران	
رنــگ	و	بــوی	خاصــی	دــارد	هرچنــد	شــکل	و	رنــگ	گذشــته	

خــود	را	کــم	کــم	از	دســت	دادــه	اســت.
دـر	بَرغان	نیز	ماننـد	مناطق	دیگر	ایـران	تعزیه	دـر	ماه	محرم	
به	روال	سـابق	وجـود	دارد،	پیـران	و	بـزرگان	محلی	می	گویند	
در	عهـد	قاجـار	تعزیه	بَرغان	مشـهور	بوده	اسـت	در	گذشـته	
تعزیـه	دـر	بَرغـان	توسـط	محلی	هـا	خواندـه	می	شـد	ولی	در	
حـال	حاضـر	بـرای	ایـام	محـرم	خواننده	هایـی	از	شـهرهای	
تهـران،	تفـرش،	اراک	و	قزوین	کـه	به	اصطالح	خـود	محلی	ها	
این	شـهرها	نقـاط	تعزیه	خیزی	هسـتند	بـرای	اجـرای	تعزیه	

بـه	این	روسـتا	مـی	آیند.
هـر	سـاله	دـر	بَرغـان	۱۰	روز	پیـش	از	محـرم	بـا	کوبیدـن	بر	
طبـل	و	بانـگ	»یا	حسـین	یا	حسـین«	مردـم	را	بـرای	آماده	
سـازی	حسـینیه	فـرا	می	خواننـد	و	مردـم	روسـتا	و	هیئـت	
امنـای	حسـینه	اعظم	دـر	تکاپوی	هرچـه	بهتر	برگـزار	کردن	

ایـن	مراسـم	از	هیـچ	تالشـی	فـرو	گـذار	نمی	کنند.
ــی	 ــرش	کوب ــی،	ف ــر	زن ــل	چاد ــی	از	قبی مراســم	های	مختلف
ــه	 ــزار	می	شــد،	ب ــتا	برگ ــم	روس ــی	توســط	مرد ــیاه	کوب و	س
ــر	 ــع	د ــر	مرب ــزار	مت ــاحت	ه ــه	مس ــری	ب ــه	چاد ــوی	ک نح
گذشــته	روی	دیوارهــای	حســینه	اعظــم	پهــن	می	شــد	کــه	
ــم	های	 ــد	مراس ــاران	بتوانن ــرف	و	ب ــور	از	ب ــه	د ــاران	ب عزاد
ایــن	ایــام	را	برگــزار	کننــد	ولــی	بــا	گذشــت	ســال	ها	و	قــرار	
ــی	 ــاالی	حســینیه	دیگــر	مراســم	چادــر	زن ــر	ب گرفتــن	چت

برگــزار	نمی	شــود.
سـال	های	دور	دـر	این	مـکان	مردم	از	یـک	ماه	قبل	از	شـروع	
محـرم	در	مراسـم	فـرش	کوبی	بر	دیـوار	شـرکت	می	کردند	و	
حضـور	جوانـان	روسـتا	در	این	مراسـم	حـال	و	هـوای	خاصی	

داشـت	ولـی	این	مراسـم	نیز	دیگـر	اجرا	نمی	شـود.
ــی	دــر	 ــام	برگــزار	می	شــد	ول ــن	ای مراســم	مختلفــی	دــر	ای
حــال	حاضــر	بســیاری	از	ایــن	رســوم	بــه	علت	هــای	مختلــف،	
ــود	 ــزار	می	ش ــه	برگ ــمی	ک ــا	مراس ــوند	و	تنه ــزار	نمی	ش برگ
مراســم	ســیاه	کوبــان	اســت.	دــر	ایــن	مراســم	خانواده	هــا	بــا	
ــی	پارچه	هــای	ســیاه	را	تهیــه	 ــه	میــزان	تمکــن	مال توجــه	ب
ــا	 ــا	را	ب ــته	های	روی	پارچه	ه ــته	نوش ــر	گذش ــد	و	د می	کنن
ابریشــم	می	بافتنــد	و	هــر	خانوادــه،	خــود	پارچه	هــا	را	نصــب	
ــد	و	 ــع	می	کن ــوگواری	آن	را	جم ــام	س ــس	از	ای ــد	و	پ می	کن
ــاره	دــر	مناســبت	ســال	آیندــه	آنهــا	را	نصــب	می	کنــد. دوب
ــی	دــر	حــال	فراموشــی	اســت	و	 از	نظــر	پایدــاری	چادــر	زن
ســیاه	کوبــی	کامــاًل	زندــه	اســت	و	هــر	ســاله	مردــم	بــا	شــور	

ــد. ــزار	می	کنن ــن	مراســم	را	برگ حســینی	ای
ــاً	 ــتا	مخصوص ــی	روس ــه	اهال ــان	هم ــیاه	کوب ــم	س ــر	مراس د
ــه	 ــد	و	هم ــرکت	می	کنن ــد	ش ــی	دارن ــه	حاجت ــانی	ک کس
دیوارهــای	حســینیه	هــم	از	داخــل	هــم	از	بیــرون	بــا	

می	شــوند. پوشــانده	 ســیاه	 پارچه	هــای	
دـر	حیات	حسـینیه	کتیبه	هـا	و	شـمایل	قدیمی	کـه	از	واقعه	
کربـال	بـه	جـا	مانده	نصـب	می	شـود	و	تا	قبـل	از	شـروع	تعزیه	
بـا	خوانندـگان	قرارداد	بسـته	می	شـود	و	بـرای	۱۰	روز	تعزیه،	

بـرای	خوانندـگان	جا	و	مـکان	فراهم	می	شـود.

اجــرای بزرگتریــن تعزیــه میدانــی کشــور در 
ــا ــرارود فس صح

رئیــس	ادــاره	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	شهرســتان	فســا	در	
جمــع	خبرنــگاران،	گفــت:	دــر	راســتای	زندــه	نگــه	داشــتن	
فرهنــگ	غنی	عاشــورای	گــروه	تعزیــه	عاشــوراییان	روســتای	
ــی	 ــه	میدان ــن	تعزی ــان	بزرگتری ــرارود	میزب ــی	صح فرهنگ

کشــور	بــا	عنــوان	»خورشــید	دــر	حجــاب«	اســت.
ــی	 ــه	کارگردان ــه	ب ــن	تعزی ــزود:	ای ــی	اف محمدکاظــم	رحمان
ســیروس	دســتان	و	نویســندگی	محمــود	ســیمکانی،	
ــر	 ــر	عص ــین	)ع(	د ــام	حس ــاران	ام ــاب	و	ی ــهادت	اصح ش
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ــه	 ــان	ب ــب	)س(	و	ورود	ایش ــرت	زین ــارت	حض ــورا	و	اس عاش
ــر	عوامــل	 ــزار	نف ــا	حضــور	۱۸۰	بازیگــر	و	بیــش	از	ه شــام	ب

ــد. ــر	می	کش ــه	تصوی ــی	ب اجرای
ــر	 ــید	د ــه	»خورش ــن	تعزی ــرد:	مت ــالم	ک ــه،	اع ــر	ادام وی	د
ــاتید	 ــر	اس ــر	نظ ــش	زی ــق	و	پژوه ــس	از	تحقی ــاب«	پ حج
دانشــگاه	شــیراز	و	حــوزه	علمیــه	ســفیران	هدایت	بــه	مرحله	

ــت. ــیده	اس ــن	رس تمری
رئیــس	ادــاره	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	شهرســتان	فســا،	
اضافــه	کــرد:	دانشــکده	هنــر	و	معمــاری	دانشــگاه	آزاد	
ــگ	و	 ــاره	فرهن ــمی	اد ــای	تجس ــن	هنره ــالمی	و	انجم اس
ــه	ماکــت	قصــر	 ارشــاد	اســالمی	شهرســتان	فســا	نســبت	ب
یزیــد،	تــل	زینبیــه،	قتلــگاه	مســلم	بــن	عقیــل	و	خرابــه	شــام	
را	بــا	اســتفاده	و	بهــره	گیــری	از	الگوهــا	و	نقــوش	اســالمی	در	
ــر	روز	 ــه	د ــد	ک ــازی	کرده	ان ــی	و	فضاس ــرا،	طراح ــل	اج مح

ــد	شــد. ــی	خواه اجــرا	رونمای
بـه	گفته	رحمانـی،	این	آئین	مذهبی	پنج	شـنبه	۲۱	شـهریور	
مـاه	مصادـف	بـا	۱۲	محـرم	سـاعت	۱۶.۳۰	دـر	تپه	هـای	
حضـرت	صاحـب	الزمـان	)عـج(	روسـتای	صحـرارود	دـر	۸	

کیلومتـری	شـهر	فسـا	بـه	اجـرا	درمـی	آید.
وی،	افــزود:	پیــش	بینــی	می	شــود	امســال	حدــود	۵۰	هــزار	

نفــر	از	عاشــقان	و	ارادتمندــان	اهــل	بیــت	)ع(	از	ایــن	آئیــن	
مذهبــی	دیدــن	کننــد.

رحمانــی	یادــآور	شــد:	بزرگتریــن	تعزیــه	میدانــی	کشــور	دــر	
صحــرارود	فســا	ســال	۱۳۸۲	دــر	فهرســت	آثــار	معنــوی	بــه	

ثبــت	رســیده	اســت.
عـالوه	بـر	ایـن	مردـم	زرقـان	روز	هفتـم	محـرم	را	متعلـق	به	
سـاحت	حضرت	ابوالفضل	علیه	السـالم	می	داننـد	و	طی	آیین	
سـنتی	دیگری	مراسـم	جمع	آوری	علم	و	پرچم	های	حسـینی	
عزادـاری	 هیئت	هـای	 حضـور	 بـا	 عزادـاران	 خانه	هـای	 از	
انجام	شـده	و	علـم	و	پرچم	هـای	جمع	آوری	شـده	بـه	هریک	از	

ایـن	حسـینیه	ها	منتقـل	می	شـود.
شـهر	زرقـان	از	دیرباز	قلب	تپنده	تعزیه	در	کشـور	بوده	اسـت	
که	هرسـال	دـر	ماه	محـرم	و	صفـر	برنامه	هـای	ویژه	کشـوری	

دـر	بخش	هنـر	تعزیه	دـر	این	شـهر	برگزار	می	شـود.
بــه	دلیــل	اینکــه	هنــر	تعزیه	دــر	فــارس	و	شــهر	زرقــان	یکی	
از	هنرهــای	موردتوجــه	جدــی	مردــم	اســت	دــر	چنــد	ســال	
اخیــر	ســوگواره	تعزیــه	بــا	حضــور	تعزیه	خوانــان	کشــوری	در	
ــان	برگــزار	می	شــود	کــه	امســال	نیــز	 ســطح	ملــی	دــر	زرق

ایــن	برنامــه	دــر	ایــن	شــهر	اجــرا	خواهــد	شــد.

نوای سوگواری حسینی در بازار اراک
دــر	هشــتمین	روز	از	محــرم،	بــازار	اراک	صحنــه	روایت	بخش	
کوچکــی	از	واقعــه	عظیــم	کربــال	شــد	و	آئیــن	تاریخــی	تعزیه	
ســیار،	دوســتداران	ســرور	و	ســاالر	شــهیدان	را	بــه	تماشــا	و	

ســوگواری	فراخوانــد.
براسـاس	ایـن	گـزارش،	ایـن	آئین	تاریخـی	مذهبی	ریشـه	در	
هیأت	هـای	سـوگواری	مذهبـی	قدیمـی	شـهر	اراک	از	جملـه	
هیأت	هـای	دـو	محلـه	مرکـزی	شـهر	دـارد	و	دـر	فهرسـت	

آئین	هـای	عاشـورایی	ملـی	کشـور	بـه	ثبت	رسـیده	اسـت.
دــر	ایــن	آئیــن	کــه	دــو	قــرن	قدمــت	دــارد،	کاروان	شــتران،	
دســته	های	عزادــاری	و	گروه	هــای	شــبیه	خوانــان	وارد	بــازار	
می	شــوند	و	هــر	دســته	بــه	طــور	مجــزا	گوشــه	هایی	از	یــک	
تعزیــه	را	می	خواننــد	و	ایــن	تعزیــه	را	تــا	انتهــای	بــازار	ادامــه	

می	دهنــد.
ــه	 ــت	ک ــال	اس ــن	س ــی	چندی ــی	و	تاریخ ــن	مذهب ــن	آئی ای
ــرم	 ــه	اول	مح ــی	ده ــون،	ط ــال	۹۲	تاکن ــده	و	از	س ــا	ش احی
ــای	 ــور	گروه	ه ــا	حض ــورا	ب ــوعا	و	عاش ــای	تاس ــل	از	روزه قب
متعدــد	تعزیــه	خــوان	و	هیأت	هــای	مذهبــی	دــر	اراک	

برگــزار	می	شــود.
ــر	از	 ــرم	و	صف ــای	مح ــوگواری	ماه	ه ــاری	و	س ــم	عزاد مراس
جملــه	آئین	هــای	ســنتی	اســت	کــه	دــر	جــای	جــای	ایــران	
هــر	ســاله	برگــزار	می	شــود	و	ایــن	آئیــن	دــارای	تفاوت	هــا	و	
ظرایــف	خاصــی	اســت	کــه	آن	را	دــر	هــر	منطقــه	از	کشــور	از	

ســایر	مناطــق	متمایــز	می	کنــد.

اجرای »تعزیه« آیین سنتی کاشی ها در ماه محرم
یــک	کارشــناس	کاشــان	شناســی	ضمــن	اشــاره	به	برگــزاری	
ــه	 ــر	شهرســتان	کاشــان	ب ــف	د ــای	مختل مراســم	و	برنامه	ه
مناســبت	ایــام	مــاه	محــرم	و	صفــر	اظهــار	داشــت:	تعزیــه	و	
ــام	 ــر	ای ــه	د ــت	ک ــم	هایی	اس ــی	از	مراس ــی	یک ــه	خوان تعزی
ــی	 ــر	حال ــود	د ــزار	می	ش ــان	برگ ــر	کاش ــر	د ــرم	و	صف مح
کــه	معنــای	لغــوی	تعزیــه	بــا	معنــای	اصطالحــی	آن	تفــاوت	

ــارد. د
ــوی	 ــوی	لغ ــه	معن ــاره	ب ــن	اش ــاطری	ضم ــر	ش ــی	اصغ عل
ــی	 ــه	معن ــت	ب ــر	لغ ــه	د ــزود:	تعزی ــه	اف ــی	تعزی و	اصطالح
ــد	 ــی	گوین ــه	مجلس ــا	ب ــت	و	ی ــاری	اس ــوگواری	و	عزاد س
ــر	 ــا	د ــود	ام ــزار	می	ش ــده	ای	برگ ــوت	ش ــود	ف ــه	یادب ــه	ب ک
ــه	زندــه	 ــد	ک ــی	گوین ــش	مذهب ــه	نوعــی	از	نمای اصطــالح	ب
ــالم	و	 ــخ	اس ــر	تاری ــگاری	د ــی	و	ماند ــه	تاریخ ــه	واقع کنند
ــام	 ــال،	قی ــه	کرب ــر	خــم،	واقع ــع	غدی ــه	وقای تشــیع	اســت	ک

ــت. ــروه	اس ــن	گ ــره	از	ای ــال	و	غی ــهید	ارده ــار،	ش مخت
ــزا«	و	 ــر	ع ــه	»می ــروف	ب ــانی	مع ــی	کاش ــید	مصطف وی	س
فرزنــد	او	ســید	کاظــم	کاشــانی	معــروف	بــه	»میــر	غــم«	را	از	
مشــهورترین	تعزیــه	خوانان	کاشــانی	دانســت	و	ابراز	داشــت:	
دارالمومنیــن	کاشــان	بــه	دلیــل	وجــود	ادیبــان	و	صاحبــان	
ذوق	و	هنــر	همــواره	یکــی	از	پایگاه	هــای	مهــم	تعزیــه	و	
ــه	نحــوی	کــه	تعزیــه	وام	دــار	 تعزیــه	خوانــی	بودــه	اســت	ب

ایــن	دیــار	کهــن	اســت.
ــای	 ــه	خوان	ه ــه	تعزی ــان	اینک ــا	بی ــناس	ب ــان	ش ــن	کاش ای

ــه	 ــی	ک ــورت	و	آواز	خوش ــن	ص ــطه	ُحس ــه	واس ــانی	ب کاش
داشــتند	دــر	ســایر	شــهرها	هــم	مــورد	توجــه	بودنــد،	گفت:	
ــه	فرهنگــی	کاشــان	 ــی	منطق ــن	مناطــق	پیرامون از	مهمتری
ــارد	 ــق	د ــوز	رون ــا	هن ــر	آنج ــی	د ــه	خوان ــه	تعزی ــزرگ	ک ب
می	تــوان	بــه	اســحاق	آبــاد،	متیــن	آبــاد،	شــجاع	آبــاد،	نــوش	

ــرد. ــاره	ک ــره	اش ــلج	و	غی ــاد،	نش آب
وی	از	ثبــت	میدــان	ولــی	ســلطان	کاشــان	دــر	فهرســت	آثــار	
ــوره	 ــر	د ــان	د ــن	مید ــار	داشــت:	ای ــاد	و	اظه ــر	د ــی	خب مل
قاجاریــه	از	مراکــز	مهــم	برگــزاری	تعزیــه	خوانــی	در	ایــام	ماه	
محــرم	بودــه	اســت	و	تعزیــه	خوانــان	بــزرگ	کاشــان	دــر	این	
محــل	نقــش	آفرینــی	می	کردنــد	بــه	نحــوی	کــه	دــر	میانــه	
ایــن	میدان	ســکویی	بــرای	برپایــی	تعزیــه	و	غرفه	هایــی	برای	

نشســتن	حضــار	وجــود	دــارد.

شناسایی ۳۸ گروه تعزیه در خراسان جنوبی
ســید	علــی	زمــزم	معــاون	امــور	هنــری	و	ســینمایی	فرهنــگ	
و	ارشــاد	اســالمی	خراســان	جنوبی	اظهــار	کــرد:	دــر	صــورت	
تأمیــن	اعتبــار	و	موافقــت	مقامــات	ذی	ربــط	چهارمیــن	
دــوره	ســوگواره	تعزیــه	دــر	روزهــای	پایانــی	مــاه	صفــر	دــر	
ــن	 ــان	از	ای ــا	عالقمند ــود	ت ــزار	می	ش ــان	جنوبی	برگ خراس

هنــر	دیریــن	بیشــتر	بهــره	بگیرنــد.
معــاون	امــور	هنــری	و	ســینمایی	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	
خراســان	جنوبی	بیــان	کــرد:	تاکنــون	چهــار	دــوره	ســوگواره	
تعزیــه	دــر	اســتان	برگزار	شــده	کــه	شناســایی	اســتعدادهای	
ــه	 ــان	از	جمل ــوزش	آن ــری	و	آم ــته	هن ــن	رش ــر	ای ــری	د هن

ــت. ــه	اس ــا	بود ــن	دوره	ه ــرات	ای ثم
دــر	 تعزیــه	 هنــر	 چنــد	 هــر	 دــاد:	 ادامــه	 زمــزم	
خراســان	جنوبی	بــه	صــورت	ســینه	بــه	ســینه	منتقــل	
شــده	اســت	امــا	ایــن	هنــر	ارزشــمند	و	دیرینــه	را	می	تــوان	
ــاپ	های	 ــا	و	ورکش ــزاری	کارگاه	ه ــوزش	و	برگ ــق	آم از	طری

متعدــد	آمــوزش	و	ترویــج	کــرد.
ــر	خراســان	جنوبی	 ــته	د ــر	ســال	های	گذش ــزود:	د وی	اف
ــه	 ــوع	تعزی ــا	موض ــی	ب ــای	متعدد ــاپ	ه ــا	و	روکش کارگاه	ه
ــف	 ــی،	مخال ــه	موافــق	خوان دــر	محورهــای	مختلــف	از	جمل
خوانــی،	متــون	تعزیــه	و	حتــی	موســیقی	دــر	تعزیه	برگــزار	و	

ــرار	گرفتــه	اســت. مــورد	اســتقبال	ق
معــاون	امــور	هنــری	و	ســینمایی	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	
ــه	اهمیــت	متــن	تعزیــه	گفــت:	 ــا	اشــاره	ب خراســان	جنوبی	ب
متــون	تعزیــه	بایــد	منطبــق	بــا	واقعیت	هــای	مســلم	و	
ــه	واســطه	همیــن	حساســیت	ها	 قطعــی	تاریخــی	باشــد	و	ب
و	ظرافت	هــا	کمتــر	کســی	دــر	نویســندگی	متــن	تعزیــه	ورود	

ــد. ــا	می	کن پید
ــای	 ــه	گروه	ه ــر	خراســان	جنوبی	عمد ــرد:	د ــار	ک ــزم	اظه زم
تعزیــه	برنامــه	هنــری	خــود	را	بــا	اســتفاده	از	متــون	قدیمی	و	
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البتــه	مــورد	تأییــد	اجــرا	می	کننــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	شناســایی	۳۸	گــروه	تعزیــه	دــر	
ــود	 ــه	حد ــروه	تعزی ــر	گ ــر	ه ــرد:	د ــان	ک خراســان	جنوبی	بی
ــف	 ــاط	مختل ــر	نق ــه	د ــتند	ک ــال	هس ــر	فع ــا	۲۰	نف ۱۵	ت
ــاه	محــرم	و	شــب	های	 ــی	چــون	م ــر	ایام خراســان	جنوبی	د

ــد. ــه	دارن ــرای	برنام ــان	اج ــاه	رمض ــر	م ــر	د قد
معــاون	امــور	هنــری	و	ســینمایی	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	
ــرایان	 ــتان	س ــه	شهرس ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــان	جنوبی	ب خراس
ــر	 ــه	د ــد:	البت ــآور	ش ــت،	یاد ــه	اس ــر	تعزی ــر	هن ــتاز	د پیش
ــد	چــون	ســیوجان	و	 روســتاهای	اطــراف	شهرســتان	بیرجن
همچنیــن	دــر	مناطــق	درخــش	آســیابان	گروه	هــای	تعزیــه	

ــارد. ــود	د ــی	وج ــال	و	توانمند فع

تعزیه تکیه ارمغانخانه زنجان
ــه	 ــم	ارمغانخان ــینی	اعظ ــه	حس ــای	تکی ــس	هیئت	امن رئی
زنجــان	هــم	دــر	ایــن	رابطــه	می	گویــد:	مراســم	تعزیه	خوانــی	
تکیه	حســینی	اعظــم	ارمغانخانه	زنجــان	یکی	از	مشــهورترین	
ــرم	 ــا	۱۴	مح ــاله	از	اول	ت ــه	همه	س ــت	ک ــا	اس تعزیه	خوانی	ه

ــود. ــا	می	ش برپ
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	تکیــه	حســینی	تاریخــی	ارمغانخانــه	
از	قدیمی	تریــن	تکیه	هــای	شــمال	غرب	کشــور	اســت،	
ــه	و	 ــاله	بود ــم	۴۰۰	س ــن	مراس ــت	ای ــد:	قدم ــه	می	کن اضاف
ــه	 ــران	ب ــوی	ای ــراث	معن ــر	می ــال	۱۳۸۹	د ــرای	آن	از	س اج

ــی	رســیده	اســت. ثبــت	مل
ــه	 ــم	ارمغانخان ــینی	اعظ ــه	حس ــای	تکی ــس	هیئت	امن رئی
ــم	از	 ــتقبال	مرد ــال	اس ــه	هرس ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــان	ب زنج
ــه	مطلــوب	اســت،	 برگــزاری	مراســم	تعزیــه	تکیــه	ارمغانخان
ــای	 ــم،	احی ــن	مراس ــرای	ای ــف	از	اج ــود:	هد ــآور	می	ش یاد
فرهنــگ	عاشــورایی	و	بزرگداشــت	ایــام	شــهادت	امــام	

ــت. ــین	)ع(	اس حس

تعزیه روستای توت یزد
روسـتای	تـوت	کـه	دـر	۶۰	کیلومتـری	شـرق	شهرسـتان	
اردـکان	قـرار	دـارد	از	مهم	ترین	مناطـق	برپایی	آیین	سـنتی	
تعزیـه	اسـت	کـه	هرسـال	عزادـاران	و	عاشـقان	زیادـی	را	بـه	
سـمت	خـود	می	کشـاند	و	بیـش	از	۲۰	گـروه	تعزیه	خـوان	در	

ایـن	روسـتا	دـر	طـول	یـک	هفتـه	فعالیـت	می	کنند.
اجــرای	هنــر	تعزیــه	یکــی	از	ســنت	های	عزادــاری	دــر	
ــن	عاشــورا	 ــاد	نهضــت	خونی ــان	ابع ترســیم	و	بازســازی	و	بی
اســت	کــه	دــر	روســتای	تــوت	ســابقه	ای	بــه	قدمــت	دــوره	
حکومــت	قاجاریــه	دــارد	کــه	طــی	ســالیان	متمادــی	جایگاه	

ــن	مردــم	حفــظ	کردــه	اســت. خــود	را	دــر	فرهنــگ	ای

ــا	فرارســیدن	مــاه	محــرم	و	صفــر	مردــم	متدیــن	 هرســال	ب
ــان	عزادــاری	ســید	و	ســرور	شــهیدان	 ــوت	میزب روســتای	ت
ــه	و	 ــم	دیرین ــر	به	رس ــاه	صف ــر	م ــه	آخ ــر	هفت ــتند	و	د هس
ســنت	پیشــینیان	خــود،	میزبــان	گروه	هــای	هنــری	تعزیــه	و	
شــبیه	خوانی	هســتند	کــه	بازســازی	وقایــع	صحــرای	نینــوا	و	
مظلومیــت	امــام	حســین	)ع(	و	اصحــاب	ایشــان	را	بــه	نمایش	

می	گذارنــد.
باوجوداینکــه	دــر	ایــام	عادــی	ســال،	جمعیــت	ایــن	روســتا	
کمتــر	از	۲۰	نفــر	اســت	امــا	دــر	ایــن	روزهــا	جمعیــت	ایــن	
روســتا	از	مــرز	۱۲۰	هــزار	نفر	هــم	عبــور	می	کندباوجوداینکه	
دــر	ایــام	عادی	ســال،	جمعیــت	ایــن	روســتا	کمتــر	از	۲۰	نفر	
ــام	به	ویــژه	هفتــه	آخــر	از	مــاه	صفــر،	 اســت	امــا	دــر	ایــن	ای
ــاط	اســتان	و	 ــاهلل	)ع(	از	اقصــی	نق ــاران	حضــرت	اباعبد عزاد
حتــی	اســتان	های	هم	جــوار	ازجملــه	اصفهــان،	فــارس	
ــا	دــر	 ــن	روســتا	می	رســانند	ت ــه	ای ــز	خــود	را	ب ــان	نی و	کرم
ــه	 ــد	به	طوری	ک ــرکت	کنن ــتا	ش ــن	روس ــاص	ای ــاری	خ عزاد
دــر	ایــن	روزهــا	جمعیــت	ایــن	روســتا	از	مــرز	۱۲۰	هــزار	نفر	

ــد. ــور	می	کن ــم	عب ه
نادــر	پیــری	اردکانــی	محقــق	و	پژوهشــگر	دینــی	بــا	اشــاره	
بــه	قدمــت	بیــش	از	۱۵۰	ســاله	حســینیه	تاریخــی	روســتای	
تــوت	می	گویــد:	اجــرای	تعزیــه	دــر	روســتای	تــوت	از	
اصیل	تریــن	تعزیه	هایــی	اســت	کــه	دــر	کشــور	شــاهد	

برگــزاری	آن	هســتیم	و	باوجوداینکــه	برگــزاری	آن	منحصــر	
بــه	چنــد	روز	اســت،	شــور	و	هیجــان	مردــم	بــرای	برگــزاری	
ــود. ــل	می	ش ــال	های	قب ــش	از	س ــال	بی ــم	هرس ــن	مراس ای

مراسم تعزیه در »ضیابر« استان گیالن
»تعزیــه«	ازجملــه	آیین	هــای	گیالنیــان	اســت	کــه	ســالیان	
ــام	 ــهادت	ام ــام	ش ــر	ای ــر	کشــور	د ــا	سراس ــگام	ب ــال	هم س
حســین	)ع(	و	یارانــش	دــر	شــهرها	و	روســتاهای	این	اســتان	

ــد. ــرا	درمی	آی ــه	اج ب
آییــن	پرمخاطــب	تعزیــه	دــر	بســیاری	از	شــهرهای	اســتان،	
ــومین	 ــر	س ــر	د ــی	دیگ ــر	برخ ــورا	و	د ــر	روز	عاش ــر	ظه د
ــف	 ــع	مختل ــود	و	وقای ــزار	می	ش ــام	برگ ــهادت	ام روز	از	ش
ــن	 ــه	از	مهم	تری ــد	ک ــر	می	کش ــه	تصوی ــال	را	ب ــه	کرب حماس
اجراهــای	تعزیه	هــا	می	تــوان	بــه	تعزیــه	دــر	حــرم	آقــا	ســید	
ــرفیه	و	 ــتان	آستانه	اش ــر	شهرس ــرف	)ع(	د ــن	اش جالل	الدی

ــر	اشــاره	کــرد. ــه	دــر	ضیاب تعزی
ــه	 ــل«	ب ــن	عقی ــلم	ب ــروه	»مس ــد	گ ــه	مانن ــای	تعزی گروه	ه
سرپرســتی	اســتاد	»محمدحســین	صمصــام«،	گــروه	»حــر	
ــروه	»شــاهزاده	 ــان،	گ ــه	سرپرســتی	اســتاد	دهق شــهید«	ب
ابراهیــم«	بــه	سرپرســتی	برادــران	اورســا	و	گــروه	»حضــرت	
ازجملــه	 مفتــاح	 اســتاد	 بــه	سرپرســتی	 )ع(«	 قاســم	
ــه	دــر	گیــالن	هســتند	کــه	ســالیان	 ــال	تعزی گروه	هــای	فع
ــه	 ــود	بازگوکنند ــی	خ ــا	هنرمند ــل	ب ــر	نس ــل	د ــال	نس س

ــد. ــال	بوده	ان ــه	کرب ــتین	حماس راس
مراســم	تعزیــه	دــر	»ضیابــر«	کــه	دــر	۴۵	کیلومتــری	شــهر	
ــام	 ــر	ای ــاله	باشــکوه	خاصــی	د ــز	هرس رشــت	واقع	شــده،	نی
ــزار	 ــورا	برگ ــوعا	و	عاش ــو	روز	تاس ــر	د ــوص	د ــرم	به	خص مح
می	شــود	کــه	مراســم	شــبیه	خوانی	عاشــورا	دــر	ایــن	
منطقــه	از	پیشــینه	ای	چنــد	صدســاله	برخوردــار	بودــه	و	دــر	

ــه	ثبــت	رســیده	اســت. ــار	ملــی	ب فهرســت	آث
ــی	 ــورا	پیوند ــه	عاش ــا	حماس ــه	ب ــت	ک ــری	اس ــه؛	هن تعزی
ناگسســتنی	دــارد	و	بــر	ایــن	اســاس	بدیهــی	اســت	تــا	زمانی	
کــه	شــور	عظیــم	حادثــه	عاشــورا	دــر	جهــان	برپاســت	تعزیه	
نیــز	بــرای	بــه	تصویــر	کشــیدن	نــوای	حق	طلبــی	و	آزادگــی	
ــر	 ــذار	د ــم	و	تأثیرگ ــس	عظی ــی	ب ــین	)ع(،	فریاد ــام	حس ام

گلــوی	تاریــخ	خواهــد	داشــت.
ایــن	گــزارش	را	بــا	فیلمــی	از	مراســم	ســنتی	»تعزیــه	خوانــی	
دــر	بــازار	اراک«	تمــام	می	کنیــم،	تــا	تاســوعا	بهانــه	ای	بــرای	
ــراه	 ــد؛	هم ــال	باش ــت	کرب ــار	دش ــه	علمد ــت	ب ــرض	اراد ع
ــم:	»ای	 ــر	می	گیری ــی	ذک ــوام	ایران ــورایی	اق ــای	عاش آئین	ه

اهــل حــرم میــر و علمدــار نیامــد…«
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ــع	عاشــورایی	را	 ــه	واق ــاه	محــرم	خروشــی	ب ــر	م ــان	د اصفه
ــف	اســتان	 ــد	و	مردــم	شهرســتانهای	مختل ــه	مــی	کن تجرب
اصفهــان	بــا	روش	هــای	ســنتی	عزادــاری	کــه	برخــی	۹	قــرن	
قدمــت	دــارد	بــه	عزادــاری	بــرای	سیدالشــهدا	می	پردازنــد.

یــک بــار دیگــر شــور و نــوای محــرم از سرتاســر اســتان 
بــه گــوش می رســد و  اصفهــان طالیه دــار نــوای 
ــوش  ــر گ ــرم د ــزای مح ــور و ع ــنج ها و ش ــا، س طبل ه
تاریــخ اســت، از نخــل کشــی کاشــانی ها و اجــرای تعزیــه 
ــا چــاووش  ــا قدمــت ۵۰۰ ســال دــر ایــن شهرســتان ت ب
عــزا دــر نقــاط کویــری اســتان، از شــال عزایــی کــه ایــن 
روزهــا ســادات خوانســاری بــه کمــر می بندنــد تــا نخــل 
ــت  ــا قدم ــف ب ــون تحری ــی بد ــوان آیین ــه عن ــی ب گردان
ــاری  ــر عزاد ــر س ــاری ب ــا پاید ــز و ت ــر نطن ــرن د ۹ ق
ــان نمادیــن تعزیــه دــر دــوران  ــا زب امــام حســین )ع( ب
ــه جــور ظالمــان اجــازه فریادگــری و ســخن  ســیاهی ک
ــریت  ــیعیان را ازبش ــوم ش ــام س ــرام ام ــن از راه و م گفت

ــود. ســلب کردــه ب
قدمــت	عزادــاری		بــرای	ســید	و	ســاالر	شــهیدان	دــر	اصفهان	
ــن	 ــاید	بزرگ	تری ــارد،	ش ــخ	د ــای	تاری ــه	بلند ــینه	ای	ب پیش
ســنت	اصفهانی	هــا	دــر	ســوگواری	بــرای	حضــرت	اباعبدــاهلل	
الحســین	را	دــر	امتدــاد	عــرض	ارادــت	مردــم	ایــن	اســتان	به	
ســید	و	ســاالر	شــهیدان	دــر	طــول	ســال	جســت	وجو	کــرد	
ــت	از	 ــه	اهل	بی ــت	ب ــه	و	اراد ــظ	و	خطاب ــس	وع ــه	مجال چراک
ــاد	 ــد	امتد ــا	محــرم	ســال	بع ــاز	می	شــود	و	ت ــاه	محــرم	آغ م

ــد. ــا	می	کن پید
تاریــخ	عظیــم	نصف	جهــان	دــر	پــرورش	شــاگردان	مکتــب	
اهل	بیــت	و	امــام	صادــق	)ع(	موجــب	شــده	اســت	تــا	
اصفهــان	نــام	نیمــی	از	جهــان	را	نــه	تنهــا	دــر	هنــر	و	تاریــخ	
بلکــه	دــر	علــم	و	فضیلت		نیــز	بــر	پیشــانی	پرافتخــار	خویش	
ــن	 ــز	از	ای ــا	نی ــم	اصفهانی	ه ــن	رس ــد	و	مهم	تری ــک	کن ح

ــه	اســت. ــخ	گســترده	سرچشــمه	گرفت تاری
ــتان	 ــف	اس ــتان	های	مختل ــیاری	از	شهرس ــم	بس ــوز	مرد هن
ــه	خوبــی	حفــظ	 رســوم	مختلــف	خــود	دــر	مــاه	محــرم	را	ب
ســیاه	پوش	 یکپارچــه	 کــه	 نقش	جهانــی	 از	 کرده	انــد،	
ــای	 ــه	معن ــی	ب ــی	تاریخ ــا	نام ــه	ب ــز	ک ــا	نطن ــود	ت می	ش
»شــهری	بــا	آبهــای	فــراوان«	از	قدیم	االیــام	بــا	عزاداری	هــای	
جانســوز	هفــت	هیئــت	مذهبــی	خــود	دــر	ســوگ	لب	هــای	

ــارد. ــرم	)ص(	شــهرت	د ــر	اک تشــنه	پســر	پیامب
ــر	 ــه	د ــاری	ک ــای	عزاد ــی	از		روش	ه ــوان	یک ــه	عن ــه	ب تعزی
ــازه	 ــان	اج ــتم	حاکم ــور	و	س ــه	ج ــان	ک ــی	از	زم برهه	های
روشــنگری	های	صریــح	را	از	عاشــقان	و	پیــروان	امــام	حســین	
ــه	نگــه	 ــم	را	زند ــن	حماســه	عظی ــود،	ای ــه	ب )ع(	ســلب	کرد
داشــت،	دــر	کنــار	مراســم	های	معمــول	عزادــاری	دــر	
ــارد	و	 ــژه	د ــی	وی ــان	جایگاه ــتان	های	اصفه ــب	شهرس اغل
ــت	 ــه	ثب ــاد	و	کاشــان	ب ــان،	خمینی	شــهر،	نجف	آب ــر	اصفه د
ملــی	نیــز	رســیده	اســت؛	جالــب	توجــه	اینکــه	دــر	اصفهــان	
غالبــاً	لــوازم	و	تجهیــزات	مــورد	نیــاز	تعزیه	خوانــی	از	نــذورات	

ــود. ــه	می	ش ــم	تهی مرد

و  ســید  ســوگ  در  نصف جهانی هــا  عــزاداری  
ــهیدان ــاالر ش س

دــر	شــهر	اصفهــان	برخــی	مراســم	های	عزادــاری	اصفهــان	
ــش	از	۱۰۰	 ــه	از	بی ــد	چراک ــی	دارن ــی	خاص ــهرت	تاریخ ش
ســال	پیــش	دــر	اصفهــان	برپــا	و	مردــم	بــه	حضــور	دــر	ایــن	
ــوارد	 ــن	م ــه	ای ــد	کــه	از	جمل ــس	عقیدــه	خاصــی	دارن مجال
ــار	 ــی،	بانک	د ــان	طالقان ــر	خیاب ــی	د ــاج	زرگرباش ــه	ح روض
دــر	خیابــان	چهاربــاغ	پاییــن	و	روضــه	شــهید	مظلــوم	

شــمس	آبادی	اســت.
دــر	اصفهــان	هــر	محلــه	دســته	عزادــاری	مخصوص	بــه	خود	
را	دــارد	کــه	از	نــام	محله	هــای	چهارســو،	لنبان،	در	بکوشــک،	
طوقچــی	و	غیــره	گرفتــه	شــده	اســت،	دــر	شــب	های	محــرم	

ــد	و	 ــه	محله	هــای	یکدیگــر	مــی	رون دســته	های	عزادــاری	ب
ــا	عزادــاران	میهمانشــان	از	محله	هــای	 ــه	طــور	مشــترک	ب ب

دیگــر،	مراســم	عزادــاری	را	بــا	هــم	برپــا	می	کننــد.
شــب	های	مختلــف	دهــه	اول	محــرم	بــه	نــام	یکــی	از	یــاران	
ــا	فرزندــان	امــام	حســین	)ع(	نامگــذاری	شــده	اســت	کــه	 ی
دــر	ایــن	روز	و	شــب	مردــم	بــه	عزادــاری	بــرای	ایــن	یــاران	
مــی	پردارنــد	و	اشــعار	و	مداحــی	متناســب	بــا	نامگــذاری	این	

ــه	می	شــود. ــز	خواند ــا	نی روزه
ــر	 ــه	گل	و	الی	ب ــاری	ک ــته	های	عزاد ــورا	دس ــر	روز	عاش د
ــاری	 ــای	عزاد ــازی	قافله	ه ــا	راه	اند ــیده	اند	ب ــود	کش ــر	خ س
ــان	 ــه	مید ــود	را	ب ــد	و	خ ــت	می	کنن ــهر	حرک ــول	ش ــر	ط د
ــاری	 ــه	عزاد ــه	طــور	مشــترک	ب ــا	ب ــام	)ره(	می	رســانند	ت ام

ــد	. بپردازن
ــه	طــور	معمــول	از	صبــح	 دــر	روزهــای	تاســوعا	و	عاشــورا	ب
ــول	 ــور	معم ــه	ط ــهر	برپاســت	و	ب ــر	ش ــاری	د مراســم	عزاد
ــه	و	 ــن	مراســم	ها	شــرکت	کرد ــر	ای ــم	شــهر	د بیشــتر	مرد
ــه	طــور	 ــاز	ب ــه	نم ــس	از	اقام ــز	پ ــو	روز	نی ــن	د ــر	ای ــر	ظه د
معمــول	دــر	نقــاط	مختلــف	شــهر	نــذری	پخــش	می	شــود.
مردــم	اســتان	اصفهــان	همــگام	بــا	سراســر	شــیعیان	جهــان	
ــه	 ــا	اقام ــزار	کردــه	و	ب ــا	شــکوه	برگ نمــاز	ظهــر	عاشــورا	را	ب
نمــاز	ظهــر	و	عصــر،	بــر	فرهنگ	ســازی	اقامــه	نمــاز	جماعــت	
و	ترویــج	و	اشــاعه	فرهنــگ	امــر	بــه	معــروف	و	نهــی	از	منکــر	

ــد. ــد	می	کنن تاکی
همزمــان	بــا	شــام	شــهادت	امــام	حســین)ع(	و	یــاران	
باوفــای	ایشــان،	مردــم	اســتان	اصفهــان	ضمــن	حضــور	دــر	
مراســم	های	عزادــاری	بــر	مصائــب	فرزندــان	و	اســرای	کربــال	
مــی	گرینــد	و	بــه	یــاد	شــام	غریبــان	بازماندــگان	کاروان	امــام	

ــد. ــن	می	کنن ــمع	روش ــین	)ع(	ش حس

ــتان  ــتانهای اس ــزاداری در شهرس ــای ع ــنت ه س
ــان اصفه

شهرســتان	های	اســتان	اصفهــان	نیــز	مراســم	خــاص	خــود	
ــان	 ــم	لنج ــال	مرد ــور	مث ــه	ط ــد،	ب ــاری	دارن ــرای	عزاد را	ب
ــر	 ــود	را	د ــذای	خ ــن	غ ــوعا	بهتری ــورا	و	تاس ــر	روز	عاش ظه
ــد	 ــی	رون ــر	حســینیه	ای	م ــه	پشــت	د ــته	و	ب ــینی	گذاش س
کــه	ســینه	زن	ها	و	زنجیرزن	هــا	دــر	آنجــا	مشــغول	برگــزاری	

مراســم	هســتند	؛ســاعت	۱۲	ظهــر	دــر	حســینیه	بــاز	
ــا	ســینی	هایی	 ــی،	ب می	شــود	و	مردــم	دــر	صف	هــای	طوالن
بــر	ســر	کــه	پــر	از	نذوراتشــان	اســت	وارد	حســینیه	

می	شــوند.

رسوم عزاداری محرم در خمینی شهر
ــش	از	۳۰	 ــران	بی ــینیه	ای ــه	حس ــهور	ب ــهر	مش ــی	ش خمین
ســال	اســت	که	بــا	برپایــی	کاروان	هشــتم	محــرم	و	یادــآوری	
ــه	ســوگ	می	نشــیند	 ــال	ب ــه	کرب ورود	کاروان	امــام	حســین	ب
ــرای	راه	اندــازی	کاروان	هــای	 و	برپایــی	ایــن	کاروان	الگویــی	ب

مشــابه	دــر	دیگــر	نقــاط	کشــور	بودــه	اســت.
ــر	شــامل	شترســوار	 ــن	کیلومت ــه	طــول	چندی ــه	ب ــن	قافل ای
ــه	 ــن	قافل ــر	صــف	نخســت	ای ــه	د ــوارانی	اســت	ک و	اسب	س
ــرار	 ــوح،	ســلیمان	و	غیــره	ق انبیــای	الهــی	همچــون	آدــم،	ن
دارنــد	و	دــر	ادامــه	نیــز	ســپاه	امــام	حســین	)ع(	و	عمــر	بنــی	
ــد. ــژه	خــود	حرکــت	می	کنن ــا	پوشــش	وی ــام	ب ســعد	هرکد
غــذای	نــذری	اصلــی	دــر	خمینی	شــهر		دــر	ایــن	روز	
ــت	و	آش	 ــت	اس ــان	آبگوش ــول	اصفه ــذای	معم ــالف	غ برخ
ــذری	نیــز	دــر	دــر	نقــاط	مختلــف	شــهر	درمیــان	مردــم	 ن

پخــش	می	شــود.
عزادــاری	محــل	بــه	محــل	یکــی	از	ســنت	های	عزادــاری	دــر	
ایــن	شهرســتان	اســت،	دســته	ســادات	و	روحانیــون	یکــی	از	
دســته		هــای	عزادــاری	خمینــی	شــهر	هســتند	کــه	بــا	شــال	
ــی	 ــر	م ــتان	حاض ــن	شهرس ــاری	ای ــم	عزاد ــر	مراس ــبز	د س

شــوند.
مطابــق	یکــی	از	رســوم	قدیمــی	ایــن	شهرســتان،	کودــکان	
دــر	روزهــای	عاشــورا	و	تاســوعا	لبــاس	ســبز	پوشــیده	و	دــر	
ــف	 ــی	اصغــر	دــر	محــالت	مختل ــب	هیئــت	حضــرت	عل قال

حضــور	پیدــا	مــی	کننــد.

اجرای تعزیه های ۵۰۰ ساله در کاشان، دارالمومنین
از	 کــه	 وداع	خوانــی	 آییــن	 برپایــی	 بــا	 کاشــی	ها	
ــتان	 ــن	شهرس ــنتی	ای ــه	س ــای	تعزی ــوزناک	ترین	بخش	ه س
محســوب	می	شــود	و	نخل	گردانــی	بــه	عنــوان	نمادــی	
ــوگ	 ــه	س ــرم	ب ــاه	مح ــر	م ــهدا	د ــر	سیدالش ــییع	پیک از	تش

. می	نشــینند

از آیین »خیل عرب« تا برافراشتن خیمه حسینی

خروش عاشورایی در اصفهان 
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ــرم	 ــت	مح ــب	نخس ــان	از	ش ــر	کاش ــاری	د ــس	عزاد مجال
ــا	اواخــر	مــاه	صفــر	ادامــه	دــارد	کــه	اوج	برپایــی	 شــروع	و	ت
ــا	شــب	شــانزدهم	محــرم	 ــس	از	شــب	نخســت	ت ــن	مجال ای
اســت	کــه	بــه	شــب	ششــم	امــام	حســین	)ع(	معــروف	اســت.

	
عزاداری یکپارچه کاشی ها در تیمچه امین الدوله

یکـی	دیگـر	از	رسـوم	معـروف	عزادـاری	دـر	کاشـان	حرکت	
هیئت	هـای	مختلـف	از	مرکـز	هیئت	تا	بـازار	و	برپایی	مراسـم	
عزادـاری	دـر	این	مـکان	اسـت	کـه	ورود	دسـته	ها	به	بـازار	از	
سـمت	دـروازه	دولت	و	بازار	مسـگرها	و	سـمت	پا	نخـل	و	بازار	
گذرنـو	اسـت	کـه	پـس	از	طـی	کردـن	بـازار	و	بازارچه	هـا	در	

تیمچـه	امین	الدولـه	مراسـم	ختم	می	شـود.
نخســتین	دســته	عزادــاری	کــه	بــه	بــازار	مــی	رود،	دســته	ای	
ــن	روز	 ــر	آخری ــه	د ــت	ک ــزا	اس ــاووش	ع ــام	چ ــه	ن ــت	ب اس
ــه	 ــاه	محــرم	ب ــک	روز	قبــل	از	شــروع	م ذی	الحجــه	یعنــی	ی
ــاه	محــرم	 ــرا	رســیدن	م ــد	و	مردــم	را	از	ف ــازار	شــهر	می	آی ب

مطلــع	می	کنــد.
	ســقاها	گــروه	دیگــری	از	عزادــاران	هســتند	کــه	دــر	قالــب	
ــا	 ــرم	ب ــاه	مح ــت	م ــه	نخس ــول	ده ــر	ط ــته	د ــار	دس چه
ــه	دــوش	و	جام	هــای	فلــزی	بــه	 انداختــن	مشــک	ســقایی	ب
دســت	دــر	بــازار	شــهر	بیــن	عزادــاران	ظاهــر	می	شــوند	و	بــه	

ســقایی	می	پردازنــد.
از	دیگــر	آدــاب	و	ســنن	مــاه	محــرم	دــر	کاشــان،	برداشــتن	
ــازار،	 علــم	و	علمــات،	کتــل	و	بیــرق،	شــامل	عزادــاری	دــر	ب
ــت؛	 ــه	اس ــرو	جرید ــل	منب ــی	و	چه ــمع	زن ــاری،	ش نخل	برد
نخل	بردــاری	نمــاد	و	نشــانه	تشــییع	جنــازه	حضــرت	

ــت. ــورا	اس ــر	روز	عاش ــهدا	)ع(	د سیدالش

ــه  ــگاه ب ــجد و زیارت ــی در ۴۰ مس ــمع زن ــم ش مراس
ــال ــرای کرب ــزل اس ــاد ۴۰ من ی

همچنیــن	ســاعاتی	بــه	غــروب	روز	تاســوعا،	مراســم	
ــاران	 ــاد	ی ــه	تعد ــمع	ب ــن	۷۲	ش ــن	کرد ــا	روش ــمع	زنی	ب ش
ــزل	 ــاد	۴۰	من ــه	ی ــگاه	ب ــام)ع(	دــر	چهــل	مســجد	و	زیارت ام
ــال	توســط	بســیاری	از	نذردــاران	و	عالقه	مندــان	 اســرای	کرب

ــود. ــزار	می	ش ــوان	برگ ــژه	بان ــه	وی ب
از	غذاهــای	نــذری	کاشــان،	گوشــت	لوبیــای	آن	بســیار	
شــهرت	دــارد	کــه	بســیار	خوشــمزه	طبــخ	شــده	و	خواهــان	

ــارد. ــیاری	د بس

»چاووش عزا«هـا نـوای آغـاز مـاه محـرم را فریـاد 
می کننـد

»چاووش	عزا«بـه	ویـژه	دـر	مناطـق	خشـک	کویـری	اسـتان	
مرسـوم	اسـت،	در	ایـن	آییـن	خوانندـه	اشـعاری	را	می	خواند	

کـه	واقعـه	غـم	انگیـز	کربـال	را	دـر	ذهـن	تجسـم	می	کند.
	

تعزیه خوانی در روستای نشلج کاشان
تعزیهخوانــی	در	شهرســتان	کاشــان	به	شــکل	ســنتی	برگزار	
ــای	 ــهورترین	مکان	ه ــلج	از	مش ــتای	نش ــه	روس ــود	ک می	ش
ــوزناک	ترین	 ــی	از	س ــت،	وداع	خوان ــن	اس ــن	آیی ــزاری	ای برگ
ــه	صــورت	 قســمت	های	تعزیــه	ســنتی	کاشــان	اســت	کــه	ب
گروه	خوانــی	بــرای	عزادــاری	امــام	حســین	)ع(	و	برادــر	

ــود. ــرا	می	ش ــل	)ع(	اج ــرت	ابوالفض ــوارش	حض بزرگ

ــه	 ــت	ک ــال	اس ــش	از	۵۰۰	س ــان	بی ــای	کاش ــن	تعزیه	ه مت
ــه	اســت. ــر	راه	یافت ــر	آن	کمت ــف	د ــر	نداشــته	و	تحری تغیی

آییــن	ودــاع	خوانــی	یکــی	از	ســوزناک	تریــن	قســمت	هــای	
یــک	تعزیــه	اســت	کــه	بــه	صــورت	گــروه	خوانــی	دــر	برخــی	
ــه	 ــین	علی ــاری	حس ــر	عزاد ــراف	آن	د ــان	و	اط ــاط	کاش نق
الســالم	و	برادــر	بزرگــوارش	حضــرت	ابوالفضــل	علیه	الســالم	

ــود	. ــرا	می	ش اج
آییــن	خیــل	عــرب	یکــی	دیگــر	از	ایــن	مراســم	اســت،	ایــن	
آییــن	نمادــی	از	حرکــت	طایفــه	بنــی	اســد	اســت،	حرکتــی	
ــی	 ــه	و	زمان ــن	معاوی ــد	ب ــت	ســپاهیان	یزی کــه	بعــد	از	جنای
کــه	ســپاهیان	دشــمن	از	صحــرای	کربــال	رفتنــد،	پیکرهــای	
ــاک	 ــه	خ ــرأت	ب ــی	ج ــود	و	کس ــه	ب ــن	ماند ــر	زمی ــهدا	ب ش
ــان	طایفــه	بنــی	اســد	کــه	دــر	 ســپاری	آنهــا	را	نداشــت،	زن
نزدیکــی	زمیــن	کربــال	زندگــی	مــی	کردنــد	بــا	بیــل،	چــوب	
ــا	 ــد	ت ــال	رفتن ــت	کرب ــرف	دش ــه	ط ــر	ب ــیله	دیگ ــر	وس و	ه

ــه	خــاک	ســپارند	. پیکرهــای	شــهدا	را	ب
ــاد	آران	و	 ــوش	آب ــر	ن ــن	د ــورت	نمادی ــه	ص ــن	ب ــن	آیی ای
بیدــگل	اجــرا	می	شــود	و	دــر	آن	گروهــی	عزادــار	دــر	حالــی	
کــه	لبــاس	ســفید	عربــی	بــر	تــن	دارنــد،	بــا	ضربــات	ریتــم	
ــا	 دــار	نــی	هــای	چوبــی،	اشــعاری	مــوزون	مــی	خواننــد	و	ب
ــم	 ــر	غ ــود	را	د ــه	خ ــوگ	و	موی ــگ	س ــم	و	آهن ــرای	ریت اج
ــه	الســالم	و	اصحــاب	 ــام	حســین	علی ــاز	شــهادت	ام جانگد

ــد	. ــی	گذارن ــش	م ــه	نمای ــش	ب باوفای
بــه	 شــده	 خراطــی	 چوب	هــای	 جغجغه	زنی)کوبیدــن	
یکدیگــر	بــه	جــای	ســینه	زنی(		نیــز	یکــی	دیگــر	از	رســومات	
ایــن	شهرســتان	اســت	کــه	بیشــتر	دــر	نــوش	آبــاد	و	ســفید	
ــر	 ــه	د ــود	ک ــام	می	ش ــگل	انج ــتان	آران	و	بید ــهر	شهرس ش
ایــن	آییــن	چوب	هــای	خراطــی	شــده	بــه	یکدیگــر	کوبیدــه	

می	شــود.	

ــوگ  ــراوان در س ــای ف ــا آب ه ــهری ب ــز، ش نطن
تشــنگی امــام حســین )ع(

ــهری	 ــای	»ش ــر	معن ــام	آن	تداعی	گ ــه	ن ــهری	ک ــز،	ش نطن
بــا	آبهــای	فــراوان«	اســت	،	بــا	آدــاب	خاصــی	بــه	عزادــاری	
ــن	 ــه	ای ــد	ک ــش	می	پردازن ــین	)ع(	و	یاران ــام	حس ــرای	ام ب
ــروف	اســت. ــرود	مع ــه	و	باد ــر	ابیان ــژه	د ــه	وی ــا	ب عزاداری	ه
ــز	 ــتان	نطن ــر	شهرس ــاز	د ــه	از	دیرب ــوماتی	ک ــی	از	رس یک
مرســوم	اســت	و	دــر	روز	جمعــه	قبــل	از	مــاه	محــرم	
ــتن	 ــز	برافراش ــا	و	خاطره	انگی ــن	زیب ــود،	آیی ــام	می	ش انج

خیمه	هــای	حســینی	دــر	حســینیه	ها	و	تکایاســت.
ــه	 ــز	ب ــرود	و	نطن ــهر	باد ــو	ش ــر	د ــی	د ــن	قدیم ــن	آئی ای
ــی	 ــژه	و	خاص ــم	وی ــزاری	مراس ــا	برگ ــه	و	ب ــورت	جداگان ص

می	شــود. برگــزار	

جغجغه زنی و طلوع خوانی در ابیانه
جملــه	 از	 طلوع	خوانــی	 و	 نخل	گردانــی	 جغجغه	زنــی،	
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رســومات	قدیمــی	اســت	کــه	عزادــاران	حســینی	دــر	
روســتای	تاریخــی	ابیانــه	ســالی	های	ســال	اســت	ایــن	رســوم	

ــد. ــرا	می	کنن ــهدا	اج ــزای	سیدالش ــاه	ع ــر	م را	د
ــه	جــای	 ــاران	ب ــه	عزاد ــی	ابیان ــر	رســم	ســنتی	جغجغه	زن د
ســینه	زدــن	دــر	زمــان	مداحــی،	دــو	چــوب	خراطــی	شــده	
را	بــه	یکدیگــر	می	کوبنــد	و	نکتــه	بســیار	مهــم	اینکــه	

ــتند. ــاص	هس ــل	و	خ ــاری	اصی ــای	عزاد نوحه	ه
و	 تاســوعا	 روز	 دــر	 معمــول	 طــور	 بــه	 جغجغه	زنــی	
ــی	دــر	عاشــورا	انجــام	می	شــود؛	دــر	روز	عاشــورا	 طلوع	خوان
ــا	انتهــای	شــب	ادامــه	 مراســم	عزادــاری	از	ابتدــای	صبــح	ت
ــی		 ــوع		خوان ــام	طل ــه	ن ــمی	ب ــاس	رس ــن	اس ــر	ای ــارد	و	ب د

ــت. ــه	اس ــکل	گرفت ش

آیینی بدون تحریف با قدمت ۹ قرن در نطنز
آییــن	نخــل		گردانــی	بــا	قدمــت	۹۰۰	ســاله	کــه	دــر	تمــام	
شــهرهای	ایــن	شهرســتان	و	دــر	روزهــای	تاســوعا	و	عاشــورا	
انجــام	می	شــود،	ایــن	آییــن	بــا	گذشــت	۹	قــرن	هنــوز	نیــز	
بــه	همــان	شــیوه	قدیمــی	انجــام	می	شــود	و	عزادــاران	هنــوز	
ــیرهای	 ــی	و	مس ــای	قدیم ــس	کوچه	ه ــه	پ ــان	کوچ از	هم

ــد. ــور	می	کنن ــخت	عب س

ــاله در  ــت ۵۰۰ س ــا قدم ــه ب ــی تعزی ــش آیین نمای
ــز ــزی نطن ــینیه مرک حس

ــینیه	 ــر	حس ــه	د ــی	تعزی ــش	آیین ــزاری	نمای ــت	برگ قدم
ــر	 ــت	و		د ــال	اس ــه	۵۰۰	س ــک	ب ــز	نزدی ــهر	نطن ــز	ش مرک
چهــار	حســینیه	مرکــز	شــهر،	ارشــاد	علیا،	افوشــه	و	سرشــک	

برگــزار	می	شــود.
مراســم	جاروکشــی	پیرغالمــان	حســینی	را	از	دیگــر	رســوم	
ــر	 ــه	د ــمرد	ک ــز	برش ــر	نطن ــرم	د ــاه	مح ــام	م ــی	ای قدیم
حســینیه	ارشــاد	علیــا	برگــزار	می	شــود،	بازســازی	ورود	
کاروان	امــام	حســین	)ع(	بــه	کربــال	بــا	حرکــت	کاروان	هــای	
حســینی	از	جملــه	بادــرود	و	خالدآبــاد،	همراهــی	مداحــان	بــا	
نوحه	هــای	حــزن	انگیــز	بــا	ایــن	کاروان	و	ســپس	بــه	نمایــش	
گذاشــتن	حرکــت		قافلــه	اســرا	از	رســوم	ویــژه	نطنــز	دــر	این	

ــام	اســت. ای
آییــن	»جــوش«	و	عزادــاری	شــب	»بنی	اســد«	دــر	هیئــت	
ــت	 ــنتی	هف ــاص	و	س ــاری	خ ــران	و	کلوانعزاد ــل	دخت چه
ــروم	 ــر	س ــرم	زا	دیگ ــام	مح ــر	ای ــن	د ــی	نائی ــت		قدیم هیئ

ــرم	اســت. ــا	درمح ــی	ه نایین

شبیه خوانی و تعزیه خوانی  در روستای بافران نائین
ــتای	 ــر	روس ــی	د ــه	خوان ــی	و	تعزی ــبیه	خوان ــم	ش مراس
بافــران	نائیــن	دــر	نــوع	خــود	بــی	نظیــر	و	دیدنــی	اســت،	
ــود	 ــی	ش ــزار	م ــورا	برگ ــر	روز	عاش ــه	د ــم	ک ــن	مراس ای
ــه	 ــز	اســت	و	مردمــی	کــه	وســیله	نقلی بســیار	حــزن	انگی
ــراف	 ــتاهای	اط ــهرها	و	روس ــورا	از	ش ــر	روز	عاش ــد	د دارن
ــه	بافــران	 ــرای	مشــاهده	ایــن	مراســم	باشــکوه	خــود	را	ب ب

ــانند. ــی	رس م
	

ــای  ــن ه ــی از آیی ــی« یک ــی زن ــق چق ــم »چ مراس
ــا ــرد نایینی ه ــه ف ــر ب ــزاداری منحص ع

مراســم	»چــق	چقــی	زنــی«	یکــی	از	آییــن	هــای	
ــت	 ــا	اس ــرد	نایینی	ه ــه	ف ــر	ب ــذاب،	و	منحص ــی	ج قدیم
کــه	دــر	طــول	مــاه	هــای	عزادــاری	حضــرت	اباعبدــاهلل	
ــه	 ــنگ	و	محمدی ــوی	س ــت	ک ــط	هیئ ــین	)ع(	توس الحس
شهرســتان	 ایــن	 ســیدعلی	 ســلطان	 امامزادــه	 دــر	

ــود. ــی	ش ــزار	م برگ
خوانســار	شــهری	اســت	کــه	ســابقه	آن	بــه	پیــش	از	اســالم	
ــاری	 ــاری	و	والیت	د ــابقه	دین	د ــا	س ــا	قرن	ه ــد	ام برمی	گرد
ــوای	 ــارد	و	ن ــود	د ــخ	خ ــار	تاری ــت	پرافتخ ــر	پیشانی	نوش را	ب
ــی	و	 ــی	آوازه	جهان ــهر	ایران ــاغ	ش ــن	ب ــوگواری	ای ــه	س تعزی

ــارد. ــی	د بین	الملل
از	روز	ششــم	محــرم	شــهر	خوانســار	حالــت	عــزای	عمومــی	
بــه	خــود	می	گیــرد	بــه	شــکلی	کــه	فعالیت	هــای	اقتصادــی	

ــگ	می	شــود. ــن	روز	کمرن ــز	از	ای و	تجــاری	نی
از	روز	ششــم	کار	مدــارس	و	ادــارات	نیــز	تحت	الشــعاع	محــرم	
قــرار	می	گیــرد	بــه	گونــه	ای	کــه	برخــی	ادــارات	نیمــه	وقــت	
ــی	 ــی	م ــام	مرخص ــن	ای ــر	ای ــان	آن	د ــا	کارکن ــتند	و	ی هس

گیرنــد.

تعزیه قودجان،پذیرای تعزیه گردانانی از سرتاسر کشور
برپایــی	تعزیــه	نیــز	از	مهم	تریــن	آیین	هــای	ســنتی	
خوانســار	اســت	کــه	قدمــت	آن	بــه	ســال	هایی	بســی	دــور	
ــی	و	بین	المللــی	 ــه	قودجــان	شــهرتی	جهان می	رســد؛	تعزی
از	 تعزیه	گردانانــی	 پذیــرای	 ایــام	 ایــن	 دــر	 و	 دــارد	
سرتاســر	کشــور	اســت.همچنین	چندیــن	تعزیــه	فعــال	دــر	
ــرای	 ــه	اج ــا	ب ــد	از	ظهره ــرم	بع ــاه	مح ــول	م ــار	ط خوانس

مراســم	می	پردازنــد.
ــا	 ــنتی	و	ب ــیوه	س ــان	ش ــه	هم ــهر	ب ــن	ش ــر	ای ــینه	زنی	د س
مداحی	هــای	ســوزناک	و	اشــعار	پرمعنــای	ســوگوارانه	انجــام	
می	شــود	و	گــذر	زمــان	نتونســته	بــر	ایــن	آییــن	قدیمــی	اثــر	

بگــذرد.
خوانســاری	ها	بــرای	ســادات	احتــرام	ویــژه	ای	قائــل	
ــاه	 ــر	م ــهر	د ــن	ش ــادات	ای ــام،	س ــتند	و	از	قدیم	االی هس
محــرم	بــا	انداحتــن	شــال	ســبز	بــه	هیئت	هــای	عزادــاری	
ــه	 ــی	ب ــور	خاص ــش	ش ــوع	پوش ــن	ن ــد	و	ای وارد	می	ضون

می	بخشــد. عزادــاری	

ــه  ــوار ب ــوار و اسب س ــته های شترس ــت دس حرک
ــین )ع( ــام حس ــِت ام ــور کاروان اهل بی ــاد عب ی

حرکــت	دســته	های	عزادــاری	دــر	قالــب	هیئت	هــای	
ســینه	زنی	یــا	زنجیرزنــی	راه	اندــازی	ســفره	های	نــذری	
ــه	 ــر	س ــر	ه ــه	و	گاه	د ــر	برنام ــس	از	ه ــاران	پ ــه	از	عزاد ک
نوبــت	پذیرایــی	می	شــود	از	دیگــر	رســوم	عزادــاری	

نساری	هاســت. خوا
حرکــت	دادــن	دســته	های	شترســوار	و	اسب	ســوار	کــه	
ــت	و	 ــین	)ع(	اس ــام	حس ــت	ام ــور	کاروان	اهل	بی ــآور	عب یاد
صدــای	شــیپور	جنــگ	و	نقــاره	دــر	البــه	الی	حرکــت	کاروان	
ــان	اســت	از	 ــارزه	ی	آن	زم ــز	تداعــی	صحنه	هــای	رزم	و	مب نی
دیگــر	رســوم	ســنتی	خوانســار	اســت	کــه	دــر	ایــام	عزاداری	

اباعبداهلل	الحســن	)ع(	برگــزار	می	شــود.

آئین های عاشورایی
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مراســم	»	بیــل	زنــی«	یکــی	از	آییــن	هــای	خاصــی	عزادــاری	
ــال	 ــه	۲۵۰	س ــک	ب ــه	نزدی ــه	ک ــی	بود ــان	جنوب ــر	خراس د

قدمــت	دــارد.
۱۴۰۰	ســال	از	عاشــورا	مــی	گــذرد،	امــا	هنــوز	هــم	عالمــی	
ــای	 ــم	از	ج ــوز	ه ــت،	هن ــال	اس ــهدای	کرب ــوش	ش ــیاه	پ س
ــه	گــوش	مــی	رســد. ــوای	العطــش	طفــالن	ب ــم	ن جــای	عال
آری	هنــوز	هــم	خــون	حســین)ع(	مــی	جوشــد	و	عالمــی	را	
ــا	 ــم	کردــه	اســت	و	مردــم	هــر	نقطــه	ای	ب ــزا	و	مات غــرق	ع
ــزای	ســید	و	ســاالر	 ــاب	و	رســوم	خــاص	خــود	پرچــم	ع آد
شــهیدان	را	برپــا	مــی	کننــد	و	دــر	فــراغ	حســین)ع(	و	۷۲	یار	

ــه	مــی	کننــد. باوفایــش	خــون	گری
امــروز	جــای	جــای	خراســان	جنوبــی	نیــز	غــرق	عــزا	و	ماتــم	
اســت	و	مردــم	ایــن	دیــار	بــا	مراســم	هــای	مختلفــی	دــر	راه	
ــی	 ــالش	م ــورا	ت ــگ	عاش ــای	محــرم	و	فرهن ــظ	ارزش	ه حف
کننــد	کــه	برخــی	از	ایــن	مراســمات	تنهــا	مختــص	ایــن	دیار	

کویــری	و	تاریخــی	کشــور	اســت.
	

مراسم»بیل زنی« نماد تدفین شهدای کربال
مراســم	»	بیــل	زنــی«	یکــی	از	آییــن	هــای	خــاص	عزادــاری	
خراســان	جنوبــی	بودــه	کــه	بنــا	بــه	شــواهد	تاریخــی	بیــن	

۲۰۰	تــا	۲۵۰	ســال	قدمــت	دــارد.
ایــن	مراســم	کــه	توســط	مــال	علــی	اکبــر	خوســفی،	بنیــان	
ــر	 ــا	د ــده	تنه ــه	ش ــا	نهاد ــه	خوســف	بن ــوزه	علمی ــذار	ح گ
ــه	 ــر	ب ــای	دیگ ــتان	ه ــر	شهرس ــزار	و	د ــف	برگ ــهر	خوس ش
ــن	 ــاص	ای ــال	خ ــور	و	ح ــا	آوازه	ش ــورد	ام ــی	خ ــم	نم چش
مراســم،	امــروز	عاشــقان	زیادــی	از	جــای	جــای	کشــور	را	بــه	

ــت. ــه	اس ــذب	کرد ــود	ج خ
دــر	ایــن	مراســم	کــه	نمادــی	از	خاکســپاری	شــهدای	کربــال	
توســط	قبیلــه	بنــی	صدــر	اســت،	کشــاورزان	خوســفی	ظهــر	
روز	عاشــورا	دــر	محــل	حســینیه	ایــن	شــهر	دــور	هــم	گــرد	
مــی	آینــد	و	ســربیل	هــای	خــود	را	نظــم	و	ریتــم	خاصــی	و	

بــه	صــورت	هماهنــگ	بــر	یــک	دیگــر	مــی	زننــد.
بـرای	برپایی	این	مراسـم	دو	دسـته	۱۵	نفری	کـه	در	مجموع	
چهار	دسـته	هسـتند،	تشـکیل	می	شـود.	افراد	بیل	در	دست،	
دایـره	وار	دـر	کنار	هـم	بیل	هایشـان	را	بـه	طرف	آسـمان	می	
	برنـد	و	هـر	فرد	دـر	حال	حرکـت	به	هـوا	پریده	و	تیغـه		بیل	ها	
را	بـه	هـم	مـی		زننـد	و	همه	یـک	صدا	و	بـا	آهنگـی	مخصوص	
مـی	گوینـد	»حیدرعلـی«	و	همزمـان	بیل	هـا	نامنظـم	و	بـا	

شـتاب	بـه	یکدیگـر	می	خورند.		
	

تبرک جویی کشاورزان خوسفی در مراسم بیل زنی
گــروه	دیگــری	از	عزادــاران	نیــز	بــا	حمــل	کجــاوه	ای	بــزرگ	
ــام	 ــر	ام ــر	مطه ــییع	پیک ــی	از	تش ــل	و	نماد ــوان	نخ ــه	عن ب
ــانه	 ــه	نش ــر	ب ــواره	ای	کوچکت ــا	گه ــاوه	ی ــین	)ع(	و	کج حس
ــه	 ــرت،	نوح ــیرخوار	آن	حض ــل	ش ــاک	طف ــر	پ ــییع	پیک تش

ــد. ــی	کنن ســرایی	م
ــل	 ــای	بی ــته	ه ــزرگ	و	دس ــل	ب ــوی	نخ ــل	کوچــک	جل نخ
ــه	 ــا	ب ــو	آنه ــر	جل ــم	د ــی	ه ــر	زن ــی	و	زنجی ــینه	زن ــی،	س زن
طــرف	محــل	موســوم	بــه	قتلــگاه	حرکــت	مــی	کننــد	و	دــر	
بیــن	راه	هیــات	و	دســته	دیگــر	بیــل	زنــی	و	نخــل	گردانــی	

ــه	اســتقبال	آنهــا	مــی	آینــد. ب
	دــر	ایــن	زمــان	دســته	هــای	بیــل	زنــی	بیــل	مــی	زننــد	و	
ــه	حــال	دویدــن	مــی	 ــگاه	ب ــل	میدــان	قتل نخــل	هــا	را	مقاب
ــن	 ــه	زمی ــا	را	ب ــل	ه ــم	نخ ــن	مراس ــس	از	ای ــد.	پ گردانن
ــه	همیــن	ترتیــب	 گذاشــته	و	بعــد	نخــل	هیئــت	دیگــر	را	ب

ــد. ــی	آورن ــگاه	م ــه	قتل ب
ــی	 ــاد	رویاروی ــورا	نم ــر	روز	عاش ــا	د ــن	بیل	ه ــم	خورد به
ــه	 ــت	ک ــین)ع(	اس ــام	حس ــکریان	ام ــر	و	لش ــکریان	کف لش
جنــگ	لشــکریان	یزید	علیه	لشــکر	کوچــک	امام	حســین)ع(	

ــد. ــی	دهن ــان	م ــال	را	نش ــهدای	کرب ــت	ش و	مظلومی
کشــاورزان	خوســف	اســتفاده	از	بیــل	هــا	بــه	عنــوان	تبــرک	

محصــوالت	کشــاورزی	خــود	مــی	داننــد	و	دــر	ایــن	مراســم	
روزی	حــالل	خــود	را	بــه	واســطه	امــام	حســین)ع(	از	خداوند	

طلــب	مــی	کننــد.		
	

عزاداری زنان بیرجندی در هفت منبر
یکــی	دیگــر	از	آییــن	هــای	عزادــاری	خــاص	مردم	خراســان	
ــه	توســط	 ــه	ک ــر	بود ــت	منب ــزاری	مراســم	هف ــی	برگ جنوب

زنــان	دــر	غــروب	روز	تاســوعا	برگــزار	مــی	شــود.
ــام	 ــر	ای ــه	د ــری	ک ــت	منب ــر	هف ــان	د ــم	زن ــن	مراس ــر	ای د
محــرم	دــر	آن	هــا	مراســم	روضــه	خوانــی	برگــزار	مــی	شــود،	

شــمع	روشــن	مــی	کننــد.
آنهــا	از	عصــر	تاســوعا	روی	منبــر	یــک	پارچــه	ســیاه	انداختــه	
و	آن	را	دــر	نزدیکــی	دــر	مســجد	یــا	حســینیه	می	گذارنــد	و	
یــک	مجمــه	بــزرگ	و	یــا	تشــت	پــر	از	گل	را	روی	پلــه	منبر		و	

تشــتی	خالــی	را	هــم	دــر	پلــه	دیگــر	می	گذارنــد.
ــوعا	 ــروب	تاس ــم	غ ــن	مراس ــر	ای ــه	د ــرکت	کنند ــوان	ش بان
شــمعی	را	دــرون	ســینی	و	کنــار	ایــن	منابــر	روشــن	کردــه	
ــذورات	خــود	را	از	قبیــل	خرمــا،	شــیرینی	و	پــول	دــرون	 و	ن
ــه	 ــر	ب ــن	شــمعی	دیگ ــرای	روشــن	کرد ــه	و	ب تشــتی	ریخت

ــد. ــاجد	می	رون ــن	مس ــر	از	ای ــی	دیگ یک
همچنیــن	زنــان	دــر	ایــن	مراســم	هیــچ	یــک	از	ایــن	شــمع	
ــد	و	اشــک	 ــی	کنن ــوش	نم ــان	آن،	خام ــان	پای ــا	زم ــا	را	ت ه
هــای	شــمع	را	هــم	دــور	نمــی	ریزنــد	و	دــر	مکانی	از	مســجد	

جمــع	آوری	مــی	کننــد
نــذورات	جمــع	آوری	شــده	نیــز	بــه	خادــم	منبــر	تعلــق	دارد	
ــان	مراســم	و	خامــوش	شــدن	شــمع	هــا	دــر	 ــا	پای ــد	ت و	بای

آنجــا	بمانــد.

ثبــت مراســم بیــل زنــی و هفــت منبــر در فهرســت 
میــراث معنــوی کشــور

مســئول	حــوزه	پژوهــش	ادــاره	کل	میــراث	فرهنگــی	
خراســان	جنوبــی	اظهــار	داشــت:	آییــن	هــای	عزادــاری	دــر	
خراســان	جنوبــی	از	قدمــت	بســیار	باالیــی	برخوردــار	بوده	و	

ــه	اســت. ــن	منطق ــن	مراســم	خــاص	ای برخــی	از	ای
ســید	احمــد	برآبادــی	بــا	بیــان	اینکه	مراســم	بیــل	زنــی	تنها	

مراســم	محــرم	دــر	اســتان	بودــه	کــه	دــر	هیــچ	شهرســتان	
ــه	چشــم	نمــی	خــورد،	بیــان	کــرد:	ایــن	مراســم	 دیگــری	ب
تنهــا	دــر	شــهر	خوســف	و	دــر	ظهــر	روز	عاشــورا	برپــا	مــی	

شــود.
وی	بــا	اشــاره	بــه	قدمــت	بــاالی	مراســم	بیــل	زنــی	خوســف،	
ــن	 ــزاری	ای ــی	برگ ــواهد	تاریخ ــه	ش ــا	ب ــت:	بن ــوان	داش عن
ــی	 ــد	از	مدت ــا	بع ــد	ام ــوع	ش ــال	۱۳۲۷	ممن ــر	س ــم	د مراس

ــد. ــه	اجــرا	درآم ــه	مرحل ــاره	ب دوب
مســئول	حــوزه	پژوهــش	ادــاره	کل	میــراث	فرهنگــی	
ــی	 ــی	نوع ــل	زن ــم	بی ــرد:	مراس ــه	ک ــی	اضاف ــان	جنوب خراس
شــبیه	ســازی	از	عزادــاری	و	تــالش	طایفــه	بنــی	اســد	دــر	
صحــرای	کربالســت	کــه	پــس	از	ســه	شــبانه	روز	پیکر	شــهدا	

ــه	خــاک	ســپردند. ــل	ب ــا	بی را	ب
ــم	 ــف	ه ــی	خوس ــل	زن ــم	بی ــت:	مراس ــان	داش ــی	بی برآباد
ــت	 ــه	ثب ــور	ب ــوی	کش ــراث	معن ــت	می ــر	فهرس ــون	د اکن

ــت. ــیده	اس رس
وی	همچنیــن	بــه	برگــزاری	مراســم	هفــت	منبــر	بــه	عنــوان	
یکــی	دیگــر	از	آییــن	هــای	عزادــاری	دــر	اســتان	اشــاره	کرد	
ــز	دــر	غــروب	روز	تاســوعا	توســط	 ــن	مراســم	نی و	گفــت:	ای

زنــان	بیرجندــی	برگــزار	مــی	شــود.
مســئول	حــوزه	پژوهــش	ادــاره	کل	میــراث	فرهنگــی	
خراســان	جنوبــی	بــا	بیــان	اینکــه	ولــی	احتــرام	و	اعتقــاد	زیاد	
ــور	از	عادــات	ایرانی	هــای	قبــل	از	اســالم	بودــه	کــه	آن	 ــه	ن ب
ــس	 ــزود:	پ ــی	دانســتد،	اف ــا	و	انســان	م ــن	خد را	واســطه	بی
ــن	مراســم	همچــون	بســیاری	از	مراســم	دیگــر	 از	اســالم	ای

ــه	اســت. ــی	گرفت ــوی	مذهب ــگ	و	ب رن
برآبادــی	اضافــه	کــرد:	مراســم	هفــت	منبــر	نیــز	بــه	شــماره	
ــه	 ــوی	کشــور	ب ــراث	معن ــر	فهرســت	می ۵۰۷	-	۹۱/۶/۲۰	د

ثبــت	رســیده	اســت.
گفتنــی	اســت	مســجدآیتی،	مســجد	جامــع،	مســجد	خواجه	
ــی،	 ــب	الزمان ــجد	صاح ــن،	مس ــجد	حیدرحس ــر،	مس خض
مســجد	امــام	حســن	)ع(،	چشــمه	خلیلــی	)قدمــگاه(،	منــزل	
دختــر	آخونــد،	حســینیه	گــود	و	مدرســه	معصومیــه	بیرجند	
از	جملــه	اماکنــی	هســتند	کــه	مراســم	هفــت	منبــر	دــر	آنها	

برگــزار	مــی		شــود.

آئینی ۲۵۰ ساله در عزای حسین)ع(

بیل زنی نماد تدفین شهدای کربال

آئین های عاشورایی
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ــاه	محــرم	 ــی	قطــاری	شــیرازی	ها	از	ســنت	های	م ســینه	زن
ــم	و	 ــی	مرد ــهر	تاریخ ــن	ش ــر	ای ــان	د ــه	همچن ــت	ک اس
عاشــقان	ثــاراهلل	سیدالشــهدا	)ع(	بــه	آن	پایبند	هســتند	و	در	

ــی	آئینــی	دیرینــه	اســت. کنــار	زنجیرزن
یکــی	از	مســاجد	بــی	شــمار	شــیراز،	مســجد	بغدادــی	اســت	
ــای	 ــنت	های	دیرپ ــه	س ــته	ب ــد	گذش ــان	مانن ــه	همچن ک

ــازد. ــر	می	پرد ــرم	و	صف مح
ایــن	مســجد	دــر	محلــه	ای	بنــام	»ســر	ِدــزک«	شــیراز	و	دــر	
جایــی	کــه	پیشــتر	بنــام	کوچــه	»بهــار	ایــران«	نــام	داشــت	
قــرار	دــارد،	کتیبــه	ایــن	مســجد	نشــان	از	قدمت	۷۰۰	ســاله	
آن	دــارد،	فردــی	کــه	اهــل	بغدــاد	بودــه	آن	را	بنــا	کردــه	و	به	

ایــن	نــام	موســوم	شــده	اســت.
گرچــه	دــر	ســال	های	اخیــر	بــا	ورود	ادــوات	و	ابــزار	
ــران	 ــه	ای ــن	ب ــور	چی ــب	از	کش ــه	اغل ــن	ک ــیقایی	نوی موس
ســرازیر	شــده	اند،	امــا	ســنت	ســینه	زنــی	و	زنجیرزنــی	مردم	
ــوی	 ــی	معن ــوان	میراث ــه	عن ــت	و	ب ــده	اس ــظ	ش ــیراز	حف ش

ــت. ــرام	اس ــورد	احت م

نشانه های فرهنگ عاشورایی در ادبیات شیراز
ــر	 ــورایی	را	د ــر	عاش ــگ	و	هن ــن	فرهن ــر	ای ــیراز	تأثی ــر	ش د
ادبیــات	نیز	شــاهد	هســتیم	و	کســانی	ماننــد	اهلی	شــیرازی	
ــل	 ــح	اه ــر	مد ــه	د ــه	ک ــی	بود ــوی	از	مردان ــوره	صف ــر	د د
ــت	 ــن	اس ــم	دف ــه	ه ــر	حافظی ــروده	و	د ــعر	می	س ــت	ش بی
ــگاه	 ــن	جای ــد	و	ای ــای	بع ــر	دوره	ه ــیرازی	د ــوریده	ش ــا	ش ی

ــد	بررســی	شــود. ــات	بای ادبی
ابوالقاســم	فقیــری،	نویســنده	شــیرازی	و	پژوهشــگر	فرهنــگ	
ــای	 ــر	محله	ه ــاره	مراســم	دهــه	محــرم	د ــارس	درب ــه	ف عام
ــه	از	 ــیراز	ک ــم	ش ــای	قدی ــد:	محله	ه ــیراز	می	گوی ــم	ش قدی
قدیــم	دســته	های	ســینه	زنــی	راه	می	انداختنــد	محلــه	لــب	
آب،	محلــه	باالکــف،	محلــه	ســردزک،	دــروازه	کازرون،	دروازه	
ســعدی،	دــروازه	قصابخانــه،	دــروازه	اصفهــان،	محلــه	دــرب	
شــازده،	محلــه	قــوام،	محلــه	گودعربــان،	محلــه	میــان	شــاه	

ــتند. و......	هس
وی	می	افزایــد:	ســابقا	هــر	محلــه	چنــد	نفــر	بزرگ	تــر	
داشــت	کــه	کســی	روی	حــرف	آنهــا	حرفــی	نمــی	زد؛	ایــن	

بزرگترهــا	موجــب	افتخــار	و	گــره	گشــای	مشــکالت	مردــم	
ــته	های	 ــتی	دس ــه	سرپرس ــد	ک ــرد	بودن ــی	و	جوانم و	لوط

ــه	داشــتند. ــه	عهد ــی	را	ب ســینه	زن

ــزاداری  ــای ع ــت هیئت ه ــت و نعم ــا برک بزرگتره
محله هــا

ــی	کــه	لبــاس	 ــراد	دــر	حال ــن	اف ــا	بیــان	اینکــه	ای فقیــری	ب
ــت	 ــته	حرک ــو	دس ــاص	جل ــار	خ ــیدند	باوق ــیاه	می	پوش س
می	کردنــد،	ادامــه	می	دهــد:	ایــن	بزرگترهــا	برکــت	و	

ــد. ــه	بودن ــت	محل نعم
ــد:	 ــارس«،	می	گوی ــم	ف ــای	مرد ــاب	»قصــه	ه نویســنده	کت
مراســم	ســینه	زنــی	از	شــب	اول	محــرم	شــروع	می	شــود؛	هــر	
دســته	هیئــت	ســینه	زنــی	ابتدــا	در	مســجد	یــا	تکیــه	محل	
جمــع	می	شــوند	و	چــون	آمادگــی	کامــل	پیدــا	می	کردنــد	
راه	می	افتادنــد.	جلــو	همــه	بچه	هــا	بودنــد	بعــد	بزرگترهــای	

محــل	پشــت	سرشــان	گروه	هــای	ســینه	زن	و	بــه	دنبالشــان	
ــد. ــت	می	کردن ــر	زن	حرک ــته	های	زنجی دس

فقیــری	کــه	باورهــای	ســرزمین	مادــری	را	دــر	قالــب	کتابــی	
ــینه	زن	 ــته	س ــر	دس ــوالً	ه ــد:	معم ــت،	می	افزای ــه	اس آورد
نوحــه	خوانــی	دــارد	دــر	میــان	هــر	دســته	بــه	فاصلــه	هــر	
چنــد	متــر	علــم	ســیاه،	چــراغ	و	عالمتــی	دــر	حرکــت	اســت.
ــه	 ــر	محل ــد:	ه ــی	کشــور،	می	گوی ــگار	ادب ــره	ماند ــن	چه ای
عالمتــی	مخصــوص	بــه	خــود	داشــت	کــه	حمــل	عالمت	هــا	
بــه	عهدــه	افــراد	زبدــه	محــل	بــود،	طبق	هــا	را	طبــق	
ــه	 ــه	هم ــا	از	عهد ــن	طبق	ه ــل	ای ــد،	حم ــا	می	بردن کش	ه
ــق	کــش	 ــری	اطــراف	طب ــد	نف ــد	و	همیشــه	چن برنمــی	آم

ــاری	او	بشــتابند. ــه	ی ــع	ب ــه	موق ــا	ب ــد	ت بودن

حــرم شــاهچراغ )ع( میعــادگاه عاشــقان ثــاراهلل در 
در دهــه محــرم

وی	دــر	ادامــه	می	گویــد:	هــر	محلــه	دــر	مســیری	
ــاهچراغ	)ع(	 ــرم	ش ــه	ح ــا	ب ــد	ت ــت	بودن ــر	حرک ــاص	د خ
می	رســیدند؛	آنجــا	دســته	ها	یکــی	شــده	و	دســته	جمعــی	

می	زدنــد. ســینه	
ــر	 ــارس	د ــم	ف ــای	مرد ــود:	قصه	ه ــآور	می	ش ــری	یاد فقی
ســه	مجلــد،	بازی	هــای	مردــم	فــارس،	آدــاب	و	رســوم	
نــوروزی	دــر	فــارس،	ســیری	دــر	ترانه	هــای	محلــی،	باورهای	
ــونک	های	 ــارس	و	واس ــر	ف ــی	د ــری	ام،	عروس ــرزمین	ماد س
شــیرازی	آثــار	او	دــر	حــوزه	فرهنــگ	فولکلــور	و	کتاب	هــای	
اجاق	کــور،	خانــه	خانــه	خودمــان،	بــا	خودــم	دــر	راه	بارونــی،	
ننــه	پیــره	زن	و	عمــو	نــوروز،	آهــو	بچــه	خــواب	مــن،	مردــی	
ــه	 ــام	هفت ــه	ای ــی	از	کوچ ــت	و	حکایات ــراج	رف ــه	ح ــه	ب ک
ــتند. ــری	هس ــم	فقی ــده	ابوالقاس ــر	ش ــتان	های	منتش داس

ســینه	زنــی	قطــاری	شــیراز	دــارای	روح	معنــوی	آمیختــه	بــا	
ــوع	 ــن	ن ــال	اســت؛	ای ــام	کرب ــری	از	قی ــر	پذی شــناخت	و	تأثی
ســینه	زنــی	دــر	هیئت	هــای	عزادــاری	نیــاز	بــه	ترویــج	دــارد	
ــا	و	 ــیاری	از	بدعت	ه ــوان	بس ــج	آن	بت ــا	تروی ــت	ب ــد	اس و	امی
خرافــات	و	پیرایه	هایــی	کــه	وارد	دیــن	شــده	اســت	و	فلســفه	
ــود	و	روح	 ــرد	زد ــه	می	گی ــال	را	نادید ــورا	و	کرب ــام	عاش قی

معنــوی	عاشــورا	و	کربــال	را	بــر	آن	جایگزیــن	کــرد.

 سنت های محرم در شیراز
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ــاری	 ــکوه	عزاد ــای	باش ــرم،	آئین	ه ــاه	مح ــر	م ــال	د ــر	س ه
دــر	روســتای	گازرخــان	المــوت	بــا	شــکوه	خاصــی	برپــا	مــی	
ــه	 شــود	و	عاشــقان	حســینی	دــر	عــزای	ســاالر	شــهیدان	ب

ســوگ	مــی	نشــینند.
ــای	 ــر	زمینه	ه ــوت	د ــه	الم ــی	منطق ــد	و	طوالن پیشــینه	بلن
مذهبی	ســبب	شــده	کــه	مراســم	عزادــاری	ســاالر	شــهیدان	
)ع(	و	یــاران	گرانقدــر	ایشــان	بــا	جلــوه	و	شــکوه	خاصــی	دــر	

ایــن	دیــار	کهــن	برپــا	شــود.
دــر	ایــن	میــان،	مردــم	روســتای	تاریخــی	گازرخــان	کــه	
ــه،	از	دیربــاز،	 ــرار	گرفت ــر	آن	ق ــن	صبــاح	د ــه	حس قلع
صاحــب	فکــر،	ذوق	و	ســلیقه	دــر	برگــزار	کردــن	آئین	هــا	
ــه	 ــوری	ک ــه	ط ــد،	ب ــی	بوده	ان ــی	و	فرهنگ ــک	دین و	مناس
ــه	 ــق	کرد ــی	شــأن	تلفی ــای	مذهب ــا	باوره ــر	خــود	را	ب هن
ــاری	 ــنت	های	عزاد ــن	و	س ــگار	از	آئی ــه	ای	ماند و	مجموع
ــه	 ــی،	ن ــت	روزگاران	متماد ــا	گذش ــه	ب ــد	ک ــق	کنن را	خل
تنهــا	کهنــه	نشــده	بلکــه	ماننــد	قیــام	عاشــورا	کــه	فلســفه	
آفرینــش	آنهاســت،	ســال	بــه	ســال	زیبایــی	چشــمگیرتری	
ــه	امــام	حســین	 ــه	طــوری	کــه	عشــق	ب پیدــا	می	کننــد.	ب
)ع(	ســبب	شــده	کــه	مردــم	روســتا	حتــی	بــرای	چنــد	بــار	

ــی	مشــرف	شــوند. ــالی	معل ــه	کرب ب

قصه علمداری خاندان شیخ
یکــی	از	مداحــان	قدیمــی	محلــی	بــا	بیــان	اینکــه	از	روزگاران	
کهــن	دــر	مســجد	روســتا	دــر	دهــه	نخســت	محــرم	بــرای	
ــن	مراســم	 ــودگفت:	ای ــی	می	ش ــه	خوان ــتا	مرثی ــم	روس مرد
ــه	شــهیدی	از	 ــر	شــب	ب از	روز	اول	محــرم	شــروع	شــده	و	ه
ــا	از	 ــه	ابتد ــه	طــوری	ک ــارد.	ب ــال	اختصــاص	د شــهدای	کرب
»حــر	بــن	ریاحــی«	آغــاز	شــده	و	بعــد	بــه	مســلم	بــن	عقیــل	
و	دیگــر	یــاران	امــام	پرداختــه	می	شــود	و	دــر	بقیــه	شــب	ها	
بــرای	مصائــب	خاندــان	و	نزدیــکان	امــام	حســین	)ع(	مرثیــه	

ــد. ــرایی	می	کنن س
حســین	معصومــی	بــا	اشــاره	بــه	علــم	و	پرچمــی	کــه	از	قدیم	
ــاری	 ــته	های	عزاد ــرای	دس ــان	ب ــتای	گازر	خ ــاکنان	روس س
ــرق	همیشــه	دــر	 ــم	و	بی ــن	عل ــزود:	ای ــد،	اف درســت	کرده	ان
مســجد	قــرار	دــارد	و	فقــط	دــر	عصــر	روز	تاســوعا	بــه	احترام	

حضــرت	ابوالفضــل	العبــاس	)ع(	و	دــر	روز	عاشــورا	بــه	احترام	
امــام	حســین	)ع(	و	یارانــش	و	دــر	اربعیــن	ســاالر	شــهیدان	و	
شــهدای	کربــال	توســط	علمدــار	دــر	بیــن	دســته	عزادــاران	

ــود. ــل	می	ش حم
ــد،	 ــم	را	حمــل	کن ــد	عل ــه	بای ــاری	ک ــاد:	علمد ــه	د وی	ادام
ــا	 ــه	آنه ــه	ب ــت	ک ــی	اس ــار	خاص ــه	و	تب ــه	خانواد ــوط	ب مرب
ــی	 ــیخ	روحان ــی	ش ــه	معن ــه	ب ــه	ن ــد؛	البت ــیخ	می	گوین ش
ــه	 ــد	ک ــا	داده	ان ــه	آنه ــن	اســم	را	ب ــن	جهــت	ای ــه	ای ــه	ب بلک
از	قدیــم	متولــی	مســجد	بوده	انــد.	بــه	ایــن	علــت	هــر	کــس	
ــه	ای	 ــر	عد ــد،	مگ ــاری	کن ــورا	علمد ــر	روز	عاش ــد	د نمی	توان

ــه	باشــند. ــن	طایف ــه	ای ــه	وابســته	ب ک

مهاجرانی که در تاسوعا به روستا بر می گردند
ــای	 ــر	روزه ــه	د ــر	اینک ــا	ذک ــینی	ب ــالم	حس ــر	غ ــن	پی ای
ــتا	 ــر	روس ــت	مهاج ــه	جمعی ــاً	هم ــورا	تقریب ــوعا	و	عاش تاس
کــه	دــر	شــهرهای	مختلــف	ســاکن	هســتند،	بــرای	عزاداری	
ــد،	گفــت:	شــب	تاســوعا	جمعیــت	 ــر	می	گردن ــه	روســتا	ب ب
زیادــی	دــر	مســجد	بــرای	عزادــاری	جمــع	می	شــوند؛	
طــوری	کــه	جــا	بــرای	عدــه	کثیــری	از	جماعــت	پشــت	دــر	

ــود. ــا	نمی	ش ــه	پید ماند
ــا	تعطیــل	 ــی	ب معصومــی	اضافــه	کــرد:	دــر	روز	تاســوعا	اهال
ــای	 ــه	صحــن	امامزاده	ه ــود	ب ــای	شــخصی	خ ــن	کاره کرد
ــر	 ــوعا	د ــر	تاس ــر	عص ــد	و	د ــارت	می	رون ــرای	زی ــراف	ب اط
ــرت	 ــاری	حض ــم	عزاد ــرای	مراس ــتا	ب ــط	روس ــان	وس مید

عبــاس	)ع(	جمــع	می	شــوند.
وی	ادامـه	داد:	سـال	ها	شـاهد	این	مراسـم	باشـکوه	دـر	گرما	
و	سـرمای	سـوزان	زمسـتان	بودـه	ام	کـه	نـه	تنهـا	از	جمعیت	
مشـتاق	عزادـار	کـم	نشـده،	بلکه	چنـد	برابر	هم	شـده	اسـت.

تاسوعای پرشور گازرخان
دیگــر	مدــاح	و	مرثیــه	ســرای	گازرخانــی	هــم	درباره	مراســم	
عزادــاری	بومــی	تاســوعای	حســینی	دــر	ایــن	روســتا	گفــت:	
عزادــاری	دــر	عصــر	تاســوعا	تــا	نمــاز	مغــرب	ادامــه	دــارد	و	
ســپس	همــه	عزادــاران	بــه	نمــاز	مغــرب	و	عشــاء	می	ایســتند	
ــم	 ــای	منظ ــر	صف	ه ــجد	د ــان	مس ــر	هم ــاز	د ــد	از	نم و	بع
می	نشــینند	تــا	شــامی	کــه	بــه	صــورت	نــذری	تهیــه	شــده	

را	صــرف	کننــد.
ــا	یادــآوری	اینکــه	مســجد	تــازه	 ســید	ولــی	الــه	حســینی	ب
روســتای	گازرخــان	دــر	۲	طبقــه	و	دــر	فضــای	بســیار	بزرگی	
ــا	ایــن	وجــود،	مســجد	روســتا	دــر	 ــزود:	ب ســاخته	شــده،	اف
شــب	عاشــورا	تــا	۳	بــار	بــرای	صــرف	غــذا	از	عزادــاران	پــر	و	
خالــی	می	شــود،	مردــم	هــم	پــس	از	خوردــن	شــام	بــه	خانــه	
خــود	رفتــه	و	بعــد	از	کمــی	اســتراحت	دــو	بــاره	بــه	مســجد	

بازمــی	گردنــد.
وی	ادامــه	دــاد:	بــا	ورود	مداحــان	اهــل	بیــت	مراســم	
ــه	 ــود	ک ــروع	می	ش ــرم	ش ــم	مح ــب	ده ــر	ش ــوگواری	د س
ــژه	 ــی	وی ــش	مرثیه	های ــا	گزین ــان	ب ــب	مداح ــن	ش ــر	ای د
ــه	 ــد	ک ــود	می	آورن ــه	وج ــوری	ب ــاز	و	ش ــوز	و	گد ــان	س چن
دــر	لحظــه	ای	کــه	مدــاح	اندکــی	مکــث	می	کنــد	تــا	شــدت	
ــای	 ــاب	صد ــود،	از	بازت ــه	ش ــی	خــوب	نشــان	داد ــینه	زن س
ــر	ســینه	عاشــقان	اباعبدــاهلل	)ع(	مســجد	 برخــورد	دســت	ب

ــد. ــر	می	آی ــرزه	د ــه	ل ب
ایــن	عزادــاری	بــا	نظــم	باالیــی	کــه	دــر	بیــن	جوان	هــا	دــر	
اجــرای	شــکل	خــاص	ســینه	زنی	وجــود	دــارد	تــا	بیــش	از	۳	

ــد. ــه	می	یاب ســاعت	ادام

تاسوعا مهاجران را بر می گرداند

شکوه تعزیت حسین )ع( در الموت
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زیارت امامزاده ها در عاشورا
ــن	 ــس	از	ای ــه	پ ــان	اینک ــا	بی ــت	)ع(	ب ــل	بی ــم	اه ــن	خاد ای
مراســم	بخشــی	از	روســتایی	ها	بــرای	زیــارت	امامزادــه	
ــتا	 ــن	روس ــی	ای ــاد	راه ــتای	زرآب ــر	روس ــر	)ع(	د ــی	اصغ عل
ــد،	گفــت:	 ــا	صبــح	دــر	مســجد	می	مانن ــه	ت می	شــوند	و	بقی
صبــح	عاشــورا	با	اعــالم	یکــی	از	پیــر	غالمــان	حســینی،	همه	

دــر	وســط	میدــان	روســتا	جمــع	می	شــوند	تــا	بــه	امامزادــه	
محمــود	)ع(	کــه	بقعــه	مبارکــش	دــر	حدــود	یــک	کیلومتری	

ــد. ــرار	دــارد،	برون روســتا	دــر	مــزارع	پاییــن	دســت	ق
ــار	 ــراد	عزاد ــن	اف ــوم	که ــق	رس ــرد:	طب ــه	ک ــینی	اضاف حس
بــه	۲	دســته	تقســیم	می	شــوند	کــه	دســته	ای	همــراه	َعلَــم	
ــه	 ــارت	ب ــس	از	زی ــه	و	پ ــت	کرد ــه	حرک ــمت	امامزاد ــه	س ب
مزارســتان	مــی	آینــد	و	دســته	دیگــر	هم	بعــد	از	حدــود	یک	
ــد.	دــر	آنجــا	هــر	دــو	 ــه	ســمت	مزارســتان	می	رون ســاعت	ب
ــه	 ــرایی	ب ــا	نوحه	س ــراه	ب ــام	شــده	و	هم ــم	ادغ ــا	ه دســته	ب

میدــان	وســط	روســتا	مــی	رســند.
وی	بــا	اشــاره	بــه	تغییراتــی	کــه	دــر	چنــد	ســال	گذشــته	در	
ــرات،	 ــن	تغیی ــت:	طــی	ای ــه،	گف ــن	مراســم	صــورت	گرفت ای
ــم	 ــزرگ	و	منظ ــته	ای	ب ــر	دس ــتا	د ــت	روس ــی	جمعی تمام
بــرای	عزادــاری	همــراه	بــا	ســینه	زنــی	و	مداحــی	بــه	ســمت	
امامزادــه	می	رونــد	و	پــس	از	زیــارت	بــه	طــرف	صحــن	
ــه	 ــه	روســتا	و	بعــد	ب امامزادــه	محمــد	حنفیــه	)ع(	دــر	میان
ــی	 ــده،	برم ــع	ش ــو	مســجد	واق ــر	جل ــه	د ــی	ک ــان	اصل مید

ــد. گردن
حســینی	ادامــه	دــاد:	دــر	مســیر	حرکــت	عزادــاران	کســانی	

ــن	 ــی	کرد ــه	قربان ــان	را	ک ــد،	نذری	هایش ــذری	دارن ــه	ن ک
ــه	 ــد	ک ــا	می	کنن ــت	اد ــم	اس ــای	عل ــر	پ ــر	زی ــفند	د گوس
ــه	 ــیدن	ب ــس	از	رس ــت.	پ ــاد	اس ــی	زی ــم	خیل ــان	ه تعدادش
ــاره	 ــا	صدــای	اذان	ظهــر	دوب ــا	اتمــام	عزادــاری	ب میدــان	و	ب
همــه	جمعیــت	بــه	مســجد	بــرای	ادــای	نمــاز	و	صــرف	ناهــار	

می	رونــد.

حرکت نمادین کاروان اسرا توسط کودکان
ــان	 ــام	غریب ــم	ش ــم	مراس ــگری	ه ــای	گردش ــک	راهنم ی
ــن	 ــکوهمند	تری ــره	ش ــر	زم ــان	را	د ــتای	گازر	خ ــر	روس د
ــت:	 ــرد	و	گف ــف	ک ــران	توصی ــر	ای ــرم	د ــای	مح عزاداری	ه
ــر	از	اشــک	 دــر	ایــن	مراســم	کــه	چشــم	هــر	رهگــذری	را	پ
ــش	 ــن	آت ــرای	نمادی ــد	از	اج ــی	بع ــان	بوم ــد،	مداح می	کن
زدــن	خیمه	هــا	دــر	عصــر	عاشــورا	بــه	مرثیــه	خوانــی	
پرداختــه	کــه	اهالــی	هــم	بــا	نــوای	ســوزناک	آنهــا	بــر	ســینه	

می	زننــد.
ــای	 ــن	از	بچه	ه ــد	ت ــه	چن ــر	ادام ــزود:	د ــا	اف ــد	پارس مجی
ــد	 ــر	روی	چن ــی	می	پوشــند	و	ب ــاس	عرب کوچــک	روســتا	لب
عدــد	چــوب	کــه	بــه	شــکل	نیــزه	اســت،	ســرهایی	بــا	پارچــه	
ســاخته	و	کاروان	اســرا	را	بــه	صــورت	نمادیــن	نمایــش	

می	دهنــد.
وی	ادامــه	دــاد:	ایــن	مراســم	هــم	تــا	اذان	مغــرب	ادامــه	دارد	
و	بعــد	از	اذان	و	نمــاز	بــاز	مردــم	دــر	مســجد	شــام	می	خورنــد	
ــه	مســجد	جهــت	 ــزل	ب ــر	من ــس	از	کمــی	اســتراحت	د و	پ

ــد. ــان	می	آین ــه	مراســم	شــام	غریب ادام
ــی	و	 ــاری	بوم ــای	عزاد ــم	آئین	ه ــر	مه ــه	تأثی ــه	ب ــا	توج ب
ــان	 ــژه	جوان ــه	وی ــم	ب ــه	مرد ــی	ب ــت	بخش ــر	هوی ــی	د محل
الزم	اســت	صداوســیمای	مرکــز	قزویــن،	فیلم	هــای	مســتند	
ــن	 ــا	ای ــد	ت ــش	کن ــه	و	پخ ــا	تهی ــاره	آنه ــمندی	درب ارزش
ــن	 ــم	ای ــری	مرد ــه	تصوی ــر	حافظ ــمند	د ــنت	های	ارزش س
ــران	ثبــت	شــده	و	 ــاط	ای ــی	ســاکنان	دیگــر	نق خطــه	و	حت

ــرود. ــن	ب ــه	از	بی ــرای	همیش ــا،	ب ــی	آنه ــکان	فراموش ام
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ــیاری	 ــت	و	بس ــورایی	اس ــای	عاش ــن	ه ــد	آیی ــران	مه مازند
ــش	 ــل	و	جــان	مردمان ــر	د ــه	ریشــه	د ــا	ک ــن	رســم	ه از	ای
دــارد	دــر	روزهــای	تاســوعا	و	عاشــورای	حســینی	بــه	اوج	می	
رســد،	آییــن	هایــی	مثــل	علــم	گردشــی	تــا	تعزیــه	خوانــی.
ــار	 ــی	و	دی ــای	مذهب ــن	ه ــا	و	آیی ــد	ســنت	ه ــران	مه مازند
علویــان	اســت	و	مردــم	ایــن	دیــار	دــر	ایــام	محــرم	
بــه	ســبب	آن	هــا،	 آیین	هــای	مختلفــی	دارنــد	کــه	
عزاداری	شــان	متفــاوت	بــا	دیگــر	نقــاط	کشــور	اســت.
شــرق	مازندــران	هــم	ایــن	روزهــا	دــر	عــزا	و	ماتــم	فــرو	رفتــه	
اســت	و	آییــن	هــای	خاصــی	دــر	ایــن	منطقــه	دــر	شــهرها	و	
روســتاها	برگــزار	اســت	و	شــاخص	تریــن	برنامــه	هــا	و	آییــن	
هــای	مردــم	دــر	شــرق	مازندــران			»	تعزیــه	خوانــی«	تــا	»	
اطعــام	دهــی«	دــر	روســتاهایی	همچــون	شــهیدآباد،	اومــال،	
ــای	 ــاری	ه ــا	و	عزاد ــته	روی	ه ــار	دس ــر	کن ــان	و...	د بریج

شــاخص	ایــن	منطقــه	اســت.

آییــن »علــم گــردش » میراثــی معنــوی و مانــدگار 
ــدران ــرق مازن در ش

ــاص	و	 ــای	خ ــم	ه ــا	و	مراس ــبت	ه ــی	از	مناس ــم	گردان عل
ــر	روز	 ــه	د ــت	ک ــران	اس ــرق	مازند ــر	ش ــوی	د ــراث	معن می
هفتــم	مــاه	محــرم	دــر	شــهر	و	روســتاهای	ایــن	دیــار	و	دــر	
شــهرهای	مختلــف	بهشــهر،	نــکا	و	گلــوگاه	برگــزار	می	شــود.
ســید	موســی	هاشــمی	یکــی	از	شــهروندان	بهشــهری		دــر	
مــورد	آییــن	»علــم	گردــش	»	گفــت:	ســالیان	ســال	آییــن	
ــه	عنــوان	میراثــی	معنــوی	هــر	 ــاز	ب علــم	گردانــی	از	دیــر	ب
ســاله	دــر	روز	هفتــم	محــرم	برگــزار	می	شــود	و	اهالــی	
ــد	و	 ــان	می	برن ــه	خانه	هایش ــم	را	ب ــهرها،	عل ــتاها	و	ش روس
نــذورات	خــود	را	بــه	ایــن	علــم	کــه	نمادــی	از	دســت	حضرت	

ــد. ــی	کنن ــا	م ــج	اد ــاب	الحوائ ــوان	ب ــا	عن ابوالفضــل)ع(	ب
وی	افــزود:	مردــم	ایــن	دیــار	معتقدنــد	کــه	آمدــن	علــم	بــه	

دــرون	خانــه	بــا	خــود	برکــت	بــه	همــراه	دــارد	و	بــه	همیــن	
ــر	 ــه	و	س ــود	گرفت ــرک	خ ــوان	تب ــه	عن ــم	ب ــل	از	آب	عل دلی
علــم	را	مــی	شــویند	و	آب	علــم	را	هــم	بــرای	خوردــن	و	هــم	

پاشــیدن	بــه	گوشــه	و	کنــار	خانــه	اســتفاده	مــی	کننــد.
هاشــمی	گفــت:	برخــی	از	افــراد	هــم	بــا	قربانــی	کردــن	پــای	
علــم،	ادــای	نــذر	مــی	کننــد	و	برخــی	پارچــه		هایــی	را	بــرای	
حاجــت	بــر	روی	علــم	دخیــل	میبندند	و	بــا	ریختــن	آب	روی	
ــود	را	 ــذورات	خ ــن	ن ــه	و		همچنی ــرک	کرد ــم،	آن	را	متب عل
تقدیــم	خادمــان	امــام	حســین)ع(	کــه	همــراه	علم	هســتند؛	

مــی	کننــد.
دـر	کنـار	آییـن	هـای	مختلفی	همچـون	سـیاه	پـوش	کردن	
کوچـه	و	خیابـان	هـا،	علم	بسـتن،	عزادـاری	و	نوحـه	خوانی	و	
برنامه	هـای	مختلف	دیگر	همچون	برپایی	سـفره	هـای	عزای	
حسـینی	در	منـازل	و	امامزادگان،	تعزیه	خوانـی	و	اطعام	دهی	
از	سـنت	های	حسـنه	گدشـتگان	اسـت	که	نسـل	به	نسـل	به	
مـا	رسـیده	اسـت	و	بـا	شـور	و	شـعور	خاص	حسـینی	دـر	ماه	

محـرم	در	شـرق	مازندـران	برپا	می	شـود.
مردــم	شــرق	مازندــران	همچــون	سراســر	ایــران	اســالمی،	در	
مــاه	محــرم	بــا	آییــن	هــا	و	مراســم	مختلــف	ارادــت	خــود	را	
بــه	امــام	حســین	)ع(	نشــان	مــی	دهنــد	کــه	برخــی	از	ایــن	
رســوم	بــه	عنــوان	میــراث	معنــوی	دــر	فهرســت	آثــار	ملــی	

ایــران	هــم	ثبــت	شــده	اســت.

ثبت آیین های قتل الحسین و مجمع گذاری
ــوگاه،	 ــر	شهرســتان	گل ــل	الحســین«	د ــی	»قت ــن	مذهب آئی
ــر	 ــنتی«	د ــی	س ــام	ده ــذاری	و	اطع ــع	گ ــم		»	مجم مراس
ــام	 ــورایی«	اطع ــن	عاش ــهر	،	آیی ــتان	بهش ــتای	کوهس روس
ــی	»	 ــی	گرج ــرب	زن ــتمکال«		و		»	ک ــر	رس ــی	د ــام	ده و	ش
بهشــهر	از	جملــه	مراســم	هایــی	اســت	کــه	دــر	فهرســت	آثار	

ــه	ثبــت	رســید. ــی	ب مل

ــنتی در  ــی س ــام ده ــذاری و اطع ــع گ ــم مجم مراس
ــهر ــتاهای بهش روس

مراســم	مجمــع	گــذاری	و	اطعــام	دهــی	ســنتی	در	روســتای	
ــاه	محــرم	 ــم	م ــای	مه ــه	ه ــم	از	برنام کوهســتان	بهشــهر	ه
دــر	ایــن	روستاســت	کــه	دــر	فهرســت	آثــار	ناملمــوس	ملــی	
ایــران	بــه	ثبــت	رســیده	و	طبــق	رســم	هــر	ســاله	دــر	دهــه	
اول	محــرم	دــر	ایــن	روســتا	برگــزار	و	بانــوان	ایــن	روســتا	بــا	
پخــت	غــذا	بــرای	عزادــاران	حســینی	ایــن	طعــام	را	داخــل	
مجمــع	هــای	بــزرگ	قــرار	دادــه	و	بــرای	عزادــاران	حســینی	
به	مســجد	و	حســینیه	محلــه	مــی	برنــد	و	اطعام	را	پیشــکش	

عزادــاران	مــی	کننــد.
حســینی	یکــی	از	اهالــی	روســتای	کوهســتان	دــر	مــورد	این	
رســم	گفــت:	مراســم	مجمــع	گــذاری	و	اطعــام	دهــی	ســنتی	
دــر	روســتای	کوهســتان	آییــن	چنــد	صــد	ســاله	اســت	کــه	

بــا	شــور	و	شــعور	خــاص	برگــزار	مــی	شــود.
ــرای	عزادــاران	 ــوان	ب وی	افــزود:	براســاس	رســم	دیریــن،	بان
غــذا	پختــه	و	دــر	هــر	مجمــع	بــه	تعدــاد	۴	یــا	۵	نفــر	غذایــی	
پخــت	شــده		را	قــرار	دادــه	و	بعــد	از	اذان	مغــرب	بــا	صدــای	
شــیپوری	کــه	از	منــاره	حســینیه	بــه	گــوش	میرســد	تحویل	
ــذر	 ــان	برنامــه	جهــت	پذیرایــی	مــی	دهنــد	و	ادــای	ن مجری

مــی	کننــد.
حســینی	بیــان	داشــت:	ایــن	مراســم		بــه	عنــون	ســنت	برتــر	
آییــن	عاشــورایی	دــر	شــبهای	محــرم		و	دــر	دهــه	اول	محرم	
دــر	روســتای	کوهســتان	برگزار	شــده	و	ســاالنه	از	جــای	جای	
ایــران	افــراد	زیادــی	بــرای	حضــور	دــر	ایــن	مراســم	حضــور	

پیدــا	مــی	کننــد.
ــم	 ــاله،	مرد ــد	صدس ــنی	و	چن ــن	س ــن	آیی ــر	ای ــالوه	ب ع
روســتاهای	شــهیدآباد	بهشــهر	و	اومــال	و	بریجان	نکا	ســالیان	
ــه	عزادــاران	حســینی	دــر	 ســال	اســت	کــه	اطعــام	دهــی	ب

ــی	شــود. تاســوعا	و	عاشــورا	انجــام	م

آیین هایی که با عاشورا اوج می گیرد

مازندران مهد رسم ها؛ از آیین »قتل الحسین« تا سنت »مجمع گذاری«

آئین های عاشورایی
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مراســم	»بنــی	اســد«	یکــی	از	کهن	تریــن	آیین	هــای	
ــییع	 ــانه	تش ــه	نش ــت	و	ب ــران	اس ــوب	ته ــر	جن ــاری	د عزاد
ــه	اباعبدــاهلل	الحســین)ع(	 ــال	و	ارادــت	ب پیکــر	شــهدای	کرب

برگــزار	می	شــود.
مراســم	»	بنــی	اســد«	دــر	پیشــوا	چندیــن	ســال	اســت،	دــر	
فهرســت	آثــار	معنــوی	کشــور	بــه	ثبــت	رســیده	و		یکــی	از	
مراســم	عزادــاری	اباعبدــاهلل	الحســین	)ع(	اســت،	کــه	مــورد	
توجــه	و	اســتقبال	مردــم	اســتان	تهــران	قــرار	گرفتــه	اســت	
و	علــی	رغــم	ایــن	کــه	مراســمی	نمادیــن	اســت،	امــا	از	ســوز	
ــه	 ــان	مردمــی	ک ــار	اســت	و	چشــمان	گری ــی	برخورد فراوان

شــاهد	ایــن	مراســم	هســتند،	نشــان	از	ایــن	ســوز	دــارد.
ایــن	آییــن	دــر	واقــع	یادــآور	روز	۱۲	محــرم	ســال	۶۱	هجری	
اســت	کــه	دــر	آن،	طایفــه	»بنــی	اســد«	بــه	صحــرای	نینــوا	
آمدــه	و	دــر	حالــی	کــه	اجســاد	مطهــر	شــهدای	کربــال	عریان	
دــر	زیــر	آفتــاب	ســوزان	اســت،	آن	هــا	را	تشــییع	و	تدفیــن	

مــی	کننــد.

مراســم	»	بنــی	اســد«	ویــژه	شــهر	پیشــوا	و	برخــی	مناطــق	
اطــراف	ایــن	شــهر	از	جملــه	»	کهنــک«	اســت	و	دــر	برخــی	
دیگــر	از	شهرســتان	ها	نیــز	ایــن	مراســم	بــا	کمــی	تفــاوت	و	
نــه	بــا	شــکوهی	کــه	دــر	پیشــوا	برگــزار	می	شــود،	بــه	اجــرا	

دــر	مــی	آیــد.
ــش	 ــر	نق ــان	د ــی	از	مرد ــد«	جمع ــی	اس ــم	»	بن ــر	مراس د
ــن	کردــه	و	 ــر	ت ــی	ب طایفــه	»بنــی	اســد«	لبــاس	هــای	عرب
بــا	بســتن	شــال	هــای	ســبز	بــه	کمــر	و	نقــاب	بــه	صــورت	و	
بــا	دــر	دســت	داشــتن	بیــل	،	چــوب	و	لــوازم	نمادیــن	دفــن	
ســپاهیان	اقدــام	بــه	ندفیــن	پیکــر	پــاک	شــهدای	کربــال	می	

کننــد.

تدفین نمادین شهدای دشت کربال در روز بنی اسد
ــا	 ایــن	مراســم	از	ســاعت	۱۴	روز	پنــج	شــنبه	و	هــم	زمــان	ب
ــر)ع(	پیشــوا	 ــه	جعف ــر	صحــن	امامزاد ۱۲	محــرم	الحــرام	د

برگــزار	مــی	شــود.
علمــای	شــیعه	معتقدنــد،	طایفــه	»بنــی	اســد«	بــا	کمــک	و	
راهنمایــی	امــام	ســجاد	)ع(	اجســاد	شــهدای	کربــال	را	دفــن	
ــر	 ــین)ع(	«	د ــل	الحس ــاب	»	مقت ــر	کت ــرم	د ــد،	مق کردن
ــد:	 ــال	می	نویس ــهدای	کرب ــن	ش ــی	تدفی ــوص	چگونگ خص
»چــون	امــام	ســجاد)ع(	آمــد،	بنــی	اســد	را	دیــد	کــه	کنــار	
ــه	 ــد	چ ــرگردانند،	نمی	دانن ــد	و	س ــرد	آمده	ان ــتگان	گ کش
کننــد	و	کشــته	ها	را	نمی	شناســند،	چــون	بیــن	بدن	هــا	
ــی	از	 ــد	و	گاه ــه	بودن ــی	انداخت ــس	جدای ــرهای	مقد و	س
ــر	 ــان	خب ــه	آن ــام	ســجاد	ب ــان	می	پرســیدند،	ام بســتگان	آن
ــت.	 ــه	اس ــاک	آمد ــاد	پ ــن	اجس ــن	ای ــرای	دف ــه	ب ــاد	ک د
ــرد.	هاشــمیان	را	از	 ــی	ک ــام	و	مشــخصات	معرف ــا	ن ــان	را	ب آن

دیگــران	شناســاندند،	ناله	و	شــیون	برخاســت	
و	اشــک	ها	جــاری	شــد	و	زنــان	بنــی	اســد	مــو	
پریشــان	کردنــد	و	ســیلی	بــه	صــورت	زدند	و	

ــد.	« ــه	کردن ــد	گری بلن
مقــرم	مــی	افزایــد:	»ســپس	امــام	ســجاد	)ع(	
ــا	را	 ــی	از	خاک	ه ــد،	کم ــر	آم ــل	قب ــه	مح ب
کنــار	زد،	قبــری	حاضــر	و	آمادــه،	آشــکار	شــد	
ــام	 ــر	ام ــر	کم و	حضــرت	دســتان	خــود	را	زی
حســین)ع(	گشــود	و	گفــت:	»بســم	اهلل	و	بــاهلل	
وعلــی	ملّــة	رســول	اهلل،	صدــق	اهلل	ورســوله،		ماشــاء	وال	حــول	
ــه	تنهایــی	بی	آنکــه	بنــی	 ــاهلل	العظیــم.«	امــام	ب وال	قــوة	إالّ	ب
اســد	دــر	ایــن	کار	همراهــی	اش	کننــد	پیکــر	مطهــر	را	وارد	
قبــر	کــرد	و	بــه	آنــان	گفــت:	همــراه	مــن	کســی	هســت	کــه	
یــاری	می	کنــد.	هنگامــی	کــه	او	را	دــر	قبــر	نهــاد،		صــورت	بــر	
آن	رگ	هــای	بریدــه	گذاشــت	و	گفــت:	خوشــا	ســرزمینی	کــه	
پیکــر	پــاک	تــو	را	دــر	بــر	گرفــت،	دنیــا	پــس	از	تــو	تاریــک	
اســت	و	آخــرت	بــا	فــروغ	جمالــت	روشــن	اســت،	امــا	شــِب	
ــه	 ــا	آنک ــگی،	ت ــن	همیش ــت	و	اندوهگی ــم	اس ــاری	و	غ بید
خداونــد	بــرای	خاندــان	تــو	ســرای	آخــرت	را	برگزینــد	کــه	تو	
دــر	آنــی،	ســالم	و	رحمــت	و	بــرکات	الهــی	بــر	تــو	بــاد	از	من،	

ای	فرزنــد	رســول	خدــا.«
ــی	 ــم	روز	بن ــرای	مراس ــی	ب ــم	آمادگ ــته	مراس ــر	گذش د
ــی	 ــیج	همگان ــوان	و	بس ــک	فراخ ــا	ی ــوا	ب ــر	پیش ــد	د اس
ــن	 ــان	ای ــی	از	جوان ــون	جمع ــا	اکن ــت،	ام ــورت	می	گرف ص
ــل	از	 ــاه	قب ــد	م ــد	و	از	چن ــه	دارن ــر	عهد ــئولیت	را	ب مس
ــن	 ــرای	ای ــج	ب ــه	تدری ــد،	ب ــی	اس ــا	روز	بن ــرم	ت ــاز	مح آغ
مراســم	آمادــه	مــی	شــوند	و	جلســات	متعددــی	بــا	حضــور	
ــار	پیشــوا،	حجــت	االســالم	روح	 حســین	عباســی،	فرماند
الــه	باقــری،	امــام	جمعــه	پیشــوا	و	جمعــی	از	بــزرگان	ایــن	

ــود. ــی	ش ــزار	م ــتان	برگ شهرس
رســم	ســنتی	بــر	این	شــکل	اســت،	کــه	وقتــی	می	خواســتند	
ــرای	انجــام	مراســم	روز	 ــال	را	ب ــن	شــهدای	کرب ــر	نمادی پیک
بنــی	اســد	آمادــه	کننــد،	بــا	نوشــتن	اســامی	شــهدا	بــر	روی	
تابــوت	آنهــا،	مشــغول	تشــییع	شــدند	کــه	مردــم	متدیــن	و	
عزادــار	منطقــه	و	برخــی	عزادــاران	کــه	از	شهرســتان	هــای	
ــرک	و	 ــانه	تب ــه	نش ــن	ب ــاری	و	همچنی ــرای	عزاد ــوار	ب همج

حاجــت	گرفتــن	بــا	توســل	بــه	امــام	حســین)ع(	و	شــهدای	
ــی	 ــرکت	م ــن	ش ــییع	و	تدفی ــم	تش ــن	مراس ــر	ای ــال	د کرب

ــد. کردن
	

ارتبــاط قیــام ۱۵ خــرداد ۴۲ مــردم ورامین و پیشــوا 
ــد ــن روز بنی اس و آیی

رییــس	ادــاره	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	شهرســتان	پیشــوا	
ــن	 ــت:	ای ــوا	گف ــر	پیش ــد	د ــی	اس ــن	روز	بن ــورد	آیی ــر	م د
ــط	 ــارد،	توس ــت	د ــال	قدم ــش	از	۵۰۰	س ــه	بی ــم	ک مراس
هیئــات	مذهبــی	اجــرا	مــی	شــده	و	دــر	۱۰۰	ســال	اخیــر	نیز	

ــود. ــاز	می	ش ــوا	آغ ــاد«	پیش ــه	»همت	آب ــط	تکی توس
امیرحســین	طاهــری	اضافــه	کــرد:	دــر	روز	۱۵	خردــاد	
ســال	۴۲	و	هــم	زمــان	بــا	دوازدهــم	محــرم	الحــرام	و	
حیــن	برگــزاری	مراســم	بنــی	اســد	خبــر	دســتگیری	امــام	
ــید	و	 ــوا	رس ــه	پیش ــوت	ب ــم	طاغ ــط	رژی ــی)ره(	توس خمین
مردــم	مومــن	پیشــوا	و	ســایر	مناطــق	اطــراف	کــه	دــر	ایــن	
مراســم	حاضــر	بودنــد،	بــرای	دفــاع	از	والیــت	و	مرجــع	تقلید	

ــد. ــت	کردن ــران	حرک ــوی	ته ــه	س ــود	ب خ
بلــه،	روز	۱۲	محــرم	و	هــم	زمــان	بــا	روز	بنی	اســد	ســال	۴۲	و	
۱۵	خردــاد	بــود،	کــه	مردــم	روســتای	»محمــد	آبــاد	عربهــا«	
از	توابــع	ورامیــن،	مردــم	شــهر	ورامیــن	و	مردــم	پیشــوا	پــس	
ــه	ســوی	 ــی)ره(	ب ــام	خمین ــر	دســتگیری	ام از	شــنیدن	خب
تهــران	حرکــت	کردنــد	و	خــون	خــود	را	دادنــد،	امــا	اســارت	

مرجــع	تقلیــد	خــود	را	تــاب	نیاوردنــد.
مراســم	روز	بنــی	اســد	عالقمندــان	بســیاری	دــارد	بــه	نحوی	
کــه	اکنــون	ســال	ها	اســت،	از	دیگــر	مناطــق	اســتان	تهــران	
و	حتــی	از	اســتان	هــای	دیگــر	عاشــقان	اهــل	بیــت	عصمــت	
و	طهــارت	بــرای	شــرکت	دــر	ایــن	مراســم	بــه	پیشــوا	ســفر	

می	کننــد.
مردــم	پیشــوا	نیــز	نــذر	و	نیــاز	بســیار	دــر	مراســم	روز	بنــی	
اســد	می	کننــد	و	گاه	هنــگام	ایــن	مراســم	دــر	برخــی	
مناطــق	پیشــوا،	ذبــح	گوســفند،	توزیــع	شــربت،	دــود	کردن	

ــود. ــاهده	می	ش ــذری	مش ــش	ن ــپند	و	پخ اس
ایــن	مراســم	بــه	خاطــر	جمعیــت	بســیار	و	مراســم	ویــژه	ای	
کــه	توســط	تکیــه	قدیمــی	و	بــا	ســابقه	»همت	آبــاد«	پیشــوا	

ــارد. ــان	زیادــی	د ــزار	می	شــود،	عالقمند برگ
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ــرم	 ــاه	مح ــاری	م ــه	اول	عزاد ــن	روز	از	ده ــن	یازدهمی آئی
ــم	 ــا	مراس ــراه	ب ــاهرود،	هم ــم	ش ــور	مرد ــور	پرش ــا	حض ب
ــد. ــزار	ش ــین)ع(	برگ ــام	حس ــوگ	ام ــر	س ــی	د نخل	گردان
آئیــن	ویــژه	روز	یازدهــم	مــاه	محــرم	در	شهرســتان	شــاهرود	
هم	زمــان	بــا	روز	چهارشــنبه	بــا	حضــور	مردــم	از	جای	جــای	
دیــار	شــاهوار	از	کوچــک	و	بــزرگ	تــا	پیــر	و	جــوان	دــر	حالی	
برگــزار	شــد	کــه	همــگان	دــر	رثــای	حســین)ع(	ویارانــش	بر	
ــه	 ــاری	ده ــن	نخــل	برد ــروز	آئی ــد.	ام ســر	و	ســینه	می	زدن
ــه	 ــی	ب ــود	آئین ــزار	می	ش ــاهرود	برگ ــر	ش ــرم	د ــاه	مح اول	م
ــقان	 ــه	گاه	عاش ــه	وعد ــه	همیش ــه	ک ــن	ده ــت	چندی قدم

حســینی	دــر	ایــن	شهرســتان	بودــه	اســت.
دســته	های	عزادــاری	نیــز	دــر	میــان	دود	اســپند	و	اســتقبال	
مردــم	از	جای	جــای	شــهر	شــاهرود	بــه	محلــه	قدیمــی	بیــد	
ــیاه	 ــوند.	س ــک	می	ش ــل	نزدی ــجد	نخ ــه	مس ــاد	و	کوچ آب
پوشــان	دــرراه	هســتند.	خیابان	هــای	۱۷	شــهریور،	۱۵	
خردــاد	و	قدوســی	مســدود	و	محدودیــت	ترافیکی	از	ســاعت	

۱۴	اعمال	شــده	اســت.
	

مردم از همه جا آمده اند 
ــه	ســمت	محــل	 ــه	راه	پیادــه	ب ــد	از	میان خیــل	عاشــقان	بای
برگــزاری	مراســم	یازدهــم	محــرم	بیاینــد،	کم	کــم	جمعیــت	
نزدیــک	می	شــود	از	دــور	و	نزدیــک	آئیــن	تعزیه	خوانــی	نیــز	
بــه	راه	اســت	تعزیــه	شــهادت	امــام	و	بردــن	اســرا	و	پــس	ازآن	
ــای	 ــال	و	ماجراه ــگاه	کرب ــر	قتل ــر	د ــر	و	براد ــار	خواه دید
ــود. ــزار	می	ش ــین)ع(	برگ ــام	حس ــون	ام ــان	آل	اهلل	بد خاند

ــد،	جمعیــت	کم	کــم	نزدیــک	 ــه	از	همه	جــا	می	آی صدــای	نال
شــده	اند	هیئت	هــای	عزادــاری	یکی	یکــی	
ــا،	هیئــت	 می	آینــد،	باغزندانی	هــا،	مســجد	غرب
ــا	 ــر	هیئت	ه ــل)ع(	و	دیگ ــاد	و	ابوالفض ــد	آب بی
ــه	 ــته	مهدی ــه	دس ــد	ب ــم	بای ــند،	کم	ک می	رس
هــم	خوش	آمــد	گفــت	همــه	می	آینــد	و	
ــل	 ــه	نخ ــا	کوچ ــار	را	ت ــان	آبش ــته	خیاب راس
دنبــال	مــی	کننــد.	رودخانــه	ای	از	ســیاه	
ــمتش	 ــو	س ــه	د ــد	ک ــه	راه	می	افت ــان	ب پوش

مردــم	ایســتاده	اند	بــه	عزادــاری	...
زنجیرزنــان	 و	 ســینه	زنان	 بــه	 جمعیــت	
و	 می	گیرنــد	 را	 آبشــار	 ســرباالیی	 راســته	
ــده	 ــن	ش ــاهرود	مزی ــل	ش ــد،	نخ ــاال	می	رون ب
و	از	صبــح	امــروز	طــی	مراســمی	معنــوی	
بــا	پارچه	هــای	مشــکی	و	ســبز	تزئینــش	
ــان	 ــتان	مرد ــر	دس ــت	ب ــرار	اس ــد،	ق داده	ان

عزادــار	شهرســتان	شــاهرود	قــرار	گیــرد.
	

همه هیئت های مذهبی آماده اند 
ــاران	نزدیــک	نخــل	مــی	رود	هشــت	 جمعیــت	همــراه	عزاد
چــوب	افقــی	و	هشــت	چــوب	عمودــی	دــارد	هرکدــام	بــرای	
ــان	 ــل	همه	ش ــر	نخ ــان	زی ــه،	داوطلب ــت	و	تکی ــک	هیئ ی
ــام	 ــد	تم ــل	می	رون ــر	نخ ــه	زی ــم	ب ــتند	کم	ک ــه	هس آماد
ــم	 ــود	...	»مظلوم ــد	ش ــل	بلن ــا	نخ ــد	ت ــد	بیاین ــا	بای هیئت	ه
ــه	 ــای	فردــی	ک ــا	حســین)ع(«	ند ــم	ی ــا	حســین)ع(	غریب ی
بــرای	هدایــت	نخل	بــه	بــاالی	آن	رفتــه	...	از	ســادات	اســت	...	

ــروز	... ــا	ام ــم	ت ــی	از	قدی انتخاب
ــا	 ــا	ب ــه	هیئت	ه ــد	هم ــه	می	خوان ــزی	نوح ــوی	مرک بلندگ
ــد	 ــی	نخــل	بلن ــی	وقت ــد،	ول ــرایی	خودشــان	آمده	ان نوحه	س
ــی	 ــد	و	وحدت ــینه	می	زنن ــه	س ــک	نوح ــا	ی ــه	ب ــود	هم می	ش
مثــال	زدنــی	رقــم	می	خــورد،	ســیل	اشــک	و	آه	بلنــد	
ــا	 ــو	مــی	رود	ت ــکان	می	خــورد،	عقــب	و	جل می	شــود	نخــل	ت

ــرد. ــرار	گی ــاران	ق ــانه	عزاد روی	ش
	

مظلوم حسین)ع( 
ــا	چرخشــی	۹۰	 ــد	ب ــزار	می	آی ــان	م ــمت	خیاب ــه	س ــل	ب نخ
ــون	 ــرد	چ ــرار	می	گی ــود	ق ــی	خ ــیر	اصل ــر	مس ــه	ای	د درج
ــا	 ــم	ی ــت،	»غریب ــم	اس ــان	مرد ــیل	خروش ــی	روی	س قایق
حســین)ع(	مظلومــم	یــا	حســین)ع(«	...	ندــای	مردــم	
ــی	رود	 ــاال	م ــه	ب ــه	می	شــود،	نخــل	رو	ب ــه	ســر	داد اســت	ک
ــه	رســم	 ــتند	و	ب ــر	هس ــته	های	عزادــاری	بــاال	حاض دس

صده	هــای	قبــل	ســینه	گــرد	می	زننــد.

فیلم	بردــاران	و	عکاســان	از	سراســر	ایــران	اســالمی	آمده	انــد،	
ــورهایی	 ــی	از	کش ــت	خارج ــی	توریس ــل	توجه ــاد	قاب تعد
ــا	ایــن	شــور	عظیــم	را	 ــا	و	....	ت همچــون	ترکیــه،	عــراق،	اروپ
ثبــت	کننــد،	بایــد	دیــد	تــا	بــاور	کــرد	بایــد	از	نزدیــک	دیــد	
تــا	ایــن	حجــم	از	مردــم	و	عظمــت	عــزای	امــام	حســین)ع(	

ــاور	کــرد. را	ب
ــر	روی	 ــی	ب ــا	چرخش ــد	ب ــیده	بای ــه	راه	رس ــه	میان ــل	ب نخ
پایه	هــای	خــود	قــرار	گیــرد	تــا	ســخنرانی	و	مداحــی	
ــه	 ــال	خواند ــر	س ــه	ه ــنتی	ک ــای	س ــود،	مداحی	ه ــاز	ش آغ
می	شــود،	امســال	هــم	مراســم	پــای	نخــل	را	زینــت	
می	بخشــد	چــه	زیبــا	شــده	اند	همــه	عزادارانــی	کــه	بــر	ســر	
و	ســینه	می	زننــد	چــه	زیبــا	شــده	اســت	امــروز	شــاهرود	...
ــه	طوطــی	 ــت	رســمی	۷۰ســاله	اســت	نوحــه	موســوم	ب نوب
ــای	نخــل	 ــش	همیشــه	پ ــه	پی ــت	ده ــه	از	هف شــکرخوار	ک
خواندــه	شــده	اســت	نوحــه	منحصــر	بفردــی	کــه	حتــی	برای	
تهیــه	مســتندی	از	آن	بارهــا	فیلــم	ســازانی	بــه	شــاهرود	آمده	

ــد.	 ان
ــد	و	وقتــی	 ــرای	آل	اهلل	مــی	گوی نوحــه	ای	کــه	از	خواندــن	ب
ــه	شــور	 ــه	میــان	جمعیــت	می	رســد	عزادــاران	ب صدایــش	ب
ــا	مهــارت	 ــی	کــه		پیرغــالم	شــاهرودی	آن	را	ب ــد	نوای می	آین

می	خوانــد.
	

مردم یک صدا اهلل اکبر می گویند 
نخــل	بــرای	ســاعتی	بــر	زمیــن	گذاشــته	مــی	شــود	آفتــاب	
تیــغ	کشــیده	و	ســخنرانی	و	نوحــه	ســرایی	کــه	تمــام	مــی	
شــود،	دوبــاره	نوبــت	بلنــد	کردــن	و	بازگردادندــن	آن	اســت	
نخلــی	کــه	بیــش	از	یــک	تــن	وزن	دــارد	
ــرد	 ــرار	می	گی ــاران	ق ــوش	عزاد ــر	د ــاره	ب دوب
ــق	 ــن	چــه	شــورش	اســت	کــه	دــر	خل ــاز	ای ب
ــو	...	 ــی	از	بلندگ ــم	اســت	....	محتشــم	خوان عال

ــد... ــی	گوین ــر	م ــم	اهلل	اکب مرد
بــا	بازگشــتن	نخــل	همــه	پراکندــه	مــی	شــوند	
ــان	مــی	رســد	 ــه	پای ــی	ب مراســم	نخــل	گردان
هیئــت	هــای	عزادــاری	تــا	نمــاز	مغــرب	گــرد	
ــد	 ــاری	کنن ــاره	عزاد ــا	دوب ــد	ت ــی	آین ــم	م ه
شــب	آخــر	دهــه	اول	محــرم	را	شــاهرودی	هــا	
ــد	 ــر	می	دانن ــگان	قد ــد	دلداد ــی	دانن ــر	م قد
ــند	 ــود	می	اندیش ــا	خ ــم	ب ــک	د ــه	ی ــی	ک آنان
ــد	 ــی	ام	باش ــرم	زندگ ــن	مح ــن	آخری ــاید	ای ش
ــین	)ع(	و	 ــا	حس ــرم	ی ــد	...	مح ــر	می	دانن قد

ــاری. ــوش	عزاد ــوی	خ ب

طی رسمی ۲۰۰ ساله انجام شد؛
یازدهم محرم و نخل گردانی در شاهرود/ طنین ندای مظلومیت حسین)ع(

آئین های عاشورایی
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خلیــج گــرگان سال هاســت حــال خوشــی نــدارد و تشــکیل کارگــروه ملــی نجــات گوهــر 
فیــروزه ای و مصوبــات آن بــه احیــاء خلیــج و خــارج شــدن آن از حالــت اضطــرار کمکــی 

نکــرده و همچنــان ایــن خلیــج اســیر معطلــی تصمیم گیری هاســت.

ــر  ــنده عمیق ت ــتم بخش ــن اکوسیس ــعت ای ــر روز در وس ــوب ه ــای جن ــکات دری مش
ــای  ــاب و آلودگی ه ــا ورود فاض ــرال ت ــد ت ــان و صی ــودی آبزی ــی از ناب ــود، مصائب می ش

ــه اســت. ــا را گرفت ــی کــه نفــس دری نفت

از مــردم منطقــه سیســتان زیــر آوار گردوغبــار  نفــر  ایــن روزهــا 400 هــزار 
نفس هایشــان بــه شــماره افتــاده اســت و بــه نظــر می رســد در ســایه عــدم چاره اندیشــی 

مســئوالن ایــن شــرایط و مشــکات ناشــی از آن همچنــان ادامــه دارد.

ــه  ــت ک ــی اس ــان ضرورت ــاحلی گی ــوار س ــرف از ن ــع تص ــا و رف ــم دری ــت از حری حفاظ
تحقــق آن نیــاز بــه مشــارکت و عــزم جــدی مســئوالن اســتانی و کشــوری دارد؛ مطالبه ای 

ــد. ــش را می طلب ــن بخ ــن در ای ــانی قوانی ــرای آن به روزرس ــه اج ک

جامعـه ایـــران
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جامعــه ایـــران

انتظار مردم در گرد و غبار ادامه دارد

ریگانی ها ۲۰۰ روز از سال آسمان را نمی بینند
	

بادهــای 120 روزه همچنــان مــی وزنــد و تازیانــه شــان بــر تــن 
ــن  ــا وجــود اینکــه ای ــی خــورد، ب ــان م شهرســتان هــای شــرقی کرم
ــا منعکــس  ــا از ســوی رســانه ه ــر باره مشــکل طــی ســال هــای اخی
شــده اســت امــا هنــوز راهــکار قابــل اتکایــی بــرای مقابلــه بــا پدیــده 

ــت. ــده اس ــیده نش ــی اندیش ــان زای بیاب

تغییــرات	گســترده	اقلیمــی،	افزایــش	شــدت	بادهــای	۱۲۰	روزه،	خشکســالی	و	از	بیــن	رفتــن	
بســیاری	از	کانــون	هــای	آبــی	دــر	سیســتان	و	بلوچســتان	و	کرمــان	موجــب	شــده	رطوبــت	
هــوا	دــر	ایــن	منطقــه	بســیار	کمتــر	از	گذشــته	شــود	و	بــاران	هــای	محدودــی	کــه	دــر	ایــن	

مناطــق	روی	مــی	دهــد	نیــز	نتوانســته	مرهمــی	بــر	دــرد	مردــم	باشــد.

بیابان صدها روستای ریگان را تهدید می کند
شهرســتان	ریــگان	دــر	صــف	نخســت	مقابلــه	بــا	ریزگردهــا	دــر	اســتان	کرمــان	مــی	باشــد	و	
طبــق	اعــالم	مســئوالن	ایــن	شهرســتان	دومیــن	کانــون	ریزگردهــا	در	کشــور	اســت	بطوریکه	

دــر	هــر	ســال	حداقــل	۲۰۰	روز	ایــن	شــهر	شــاهد	طوفــان	شــن	یــا	ریزگردهــا	مــی	باشــد.
ریــگان	۳۰۰	روســتا	را	دــر	خــود	جــای	دادــه	اســت	کــه	از	مجمــوع	ایــن	روســتاها	هــم	اکنون	
۱۵۰	روســتا	دــر	مجــاور	کانــون	هــای	شــنی	هســتند	و	عمــال	دــر	محاصــره	شــنهای	روان	قرار	

دارنــد	و	هــر	روز		بیابــان	بیشــتر	ایــن	روســتاها	را	دــر	بــر	مــی	گیرد.

حداقل ۵۰ روستا تخلیه شده اند
طبـق	اعـالم	فرماندـار	ریـگان	در	گفتگـو	با	مهـر،	در	گذشـته	حداقل	۵۰	روسـتای	شهرسـتان	
بـه	دلیل	شـن	گرفتگی	خالی	از	سـکنه	شـده	اند	و	آمـار	دقیقی	از	تعدـاد	روسـتاهای	ریگان	که	
دـر	حـال	حاضر	متروک	هسـتند	وجـود	ندـارد،	دلیل	ایـن	ابهام	نیز	شـدت	طوفان	های	شـن	و	

تغییـر	آمار	روسـتاهای	دـر	محاصـره	و	یا	تخلیه	شـده	بر	اثـر	بیابان	زایی	اسـت.
امیـن	باقری	می	گوید:	ریگان	محروم	ترین	شهرسـتان	اسـتان	اسـت	و	در	این	زمینه	در	کشـور	
نیـز	جایگاه	مناسـبی	ندارد	اما	اعتبـارات	محرومیـت	زدایی	به	این	شهرسـتان	آن	طـور	که	باید	

اختصـاص	نمی	یابد	و	اکثر	روسـتاهای	ما	در	طول	سـال	درگیر	شـن	های	روان	هسـتند.

ــان کــه صدهــا کیلومتــر آن  ــه جازموری ــگان هیــچ ارتباطــی ب ریزگردهــای ری
ــدارد ــت ن ــه اس ــرار گرفت ــتان ق ــوب اس ــوتر در جن س

وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	کانــون	شــن	هــای	روان	دــر	شــرق	اســتان	کرمــان	و	بــه	ویــژه	ریــگان	
محلــی	اســت،	مــی	گویــد:	ریزگردهــای	ریــگان	هیــچ	ارتباطــی	بــه	جازموریــان	کــه	صدهــا	
کیلومتــر	آن	ســو	تــر	دــر	جنــوب	اســتان	قــرار	گرفتــه	اســت	ندــارد	و	بایــد	طــرح	هــای	ویــژه	

بــرای	مقابلــه	بــا	ریزگردهــا	دــر	شــرق	اســتان	کرمــان	تدویــن	شــود.
باقـری	مـی	گوید:	هر	سـال	طوفان	هـای	شـن	میلیاردها	تومـان	خسـارت	به	زیر	سـاخت	های	
شهرسـتان	وارد	مـی	کنـد	و	تقریبا	در	همه	هفته	های	سـال	درگیر	مشـکل	ریزگردها	هسـتیم.
وی	گفــت:	ایــن	شهرســتان	یکــی	از	دــو	کانــون	اصلــی	وقــوع	ریزگردهــا	دــر	کشــور	محســوب	
مــی	شــود	و	نیــاز	بــه	برنامــه	ریــزی	ویــژه	و	اختصــاص	بودجــه	هــای	مناســب	و	اجــرای	طــرح	

هــای	زیــر	بنایــی	بــرای	مقابلــه	بــا	ریزگردهــا	دــارد.
احمــد	باقــری	یکــی	از	فعــاالن	محیــط	زیســت	اســتان	کرمــان	مــی	گویــد:	ســال	هاســت	کــه	
مســئوالن	محلــی	شهرســتان	وضعیــت	نــا	مناســب	شهرســتان	به	دلیــل	تغییــرات	اقلیمــی	را	
بیــان	مــی	کننــد	امــا	هیــچ	اتفاقــی		ملموســی	کــه	میــزان	روزهــای	درگیــر	بــا	طوفان	شــن	را	

کــم	و	یــا	شــدت	آلودگــی	هــوا	را	کاهــش	دهــد	روی	ندادــه	اســت.

شن های روان در شرق کرمان تثبیت نشده اند
وی	ادامـه	داد:	هم	اکنون	از	شـدت	ریزگردها	در	خوزسـتان	به	دلیل	اجـرای	طرحهای	مهار	در	
کانونهـای	ریزگردها	کاسـته	شـده	اسـت	اما	در	کرمـان	مردم	همچنان	با	این	مشـکل	دسـت	و	
پنجـه	نرم	مـی	کنند،	عمال	طبـق	اعالم	سـازمان	هواشناسـی	هم	بر	شـدت	گرمای	هـوا	افزوده	
شـده	هـم	بر	تعدـاد	روزهـای	گرم	سـال	افزوده	شـده	اسـت	این	یعنی	کاهش	نسـبی	متوسـط	

رطوبـت	هوا	در	شهرسـتان	و	نتیجه	اش	عدم	تثبیت	شـنهای	روان	اسـت.
باقــری	گفــت:	بــه	صــورت	طبیعــی	بادهــای	۱۲۰	روزه	شهرســتان	را	تحــت	تاثیــر	قــرار	مــی	
دهنــد	امــا	هــم	اکنــون	شــاهد	هســتیم	بــر	تعدــاد	روزهایــی	از	ســال	کــه	دچــار	ریزگــرد	مــی	
شــویم	افزودــه	شــده	اســت	بدــون	شــک	خشــکیدگی	هامــون	و	هیرمنــد	و	جازموریــان	مــی	
توانــد	دــر	زمینــه	تغییــرات	اقلیمــی	دــر	ریــگان	نیــز	تاثیــر	بگــذار	امــا	ریزگردهایــی	کــه	هــم	

اکنــون	دــر	ریــگان	وجــود	دــارد	از	کانونهــای	محلــی	شهرســتان	نشــات	مــی	گیرد.
سدســازی	دــر	بــاال	دســت	رودخانــه	هــای	محلــی	و	خشــک	شــدن	قنــات	هــا	و	چشــمه	هــا	و	
عدــم	بــارش	بــارن	موجب	شــده	جنــگل	هــای	عمانی	کــه	مهمتریــن	عامــل	تثبیت	بیابــان	در	

ریــگان	هســتند	دچــار	خســارت	جدــی	شــوند
وی	ادامــه	دــاد:	ســد	ســازی	دــر	بــاال	دســت	رودخانــه	هــای	محلــی	و	خشــک	شــدن	قناتهــا	
ــارن	موجــب	شــده	جنگلهــای	عمانــی	کــه	مهمتریــن	عامــل	 و	چشــمه	هــا	و	عدــم	بــارش	ب

تثبیــت	بیابــان	دــر	ریــگان	هســتند	دچــار	خســارت	جدــی	شــوند.
وی	گفــت:	بایــد	بــرای	توســعه	جنــگل	کاری	دــر	بیابانهــای	ریــگان	تــالش	کنیــم	درختــان	
ایــن	جنــگل	هــا	از	گونــه	کهــور	هســتند	کــه	کمتریــن	میــزان	آب	را	نیــاز	دارنــد	و	دــر	بدترین	

شــرایط	آب	و	هوایــی	نیــز	امــکان	رشــد	دارنــد.
هــر	چنــد	کار	تثبیــت	شــنهای	روان	از	ســال	۱۳۶۰	در	شــرق	کرمان	دــر	قالب	جنــگل	کاری	و	
گاه	مالــچ	پاشــی	آغــاز	شــده	اســت	امــا	اجــرای	ایــن	طــرح	هــا	هنــوز	نتوانســته	درمانــی	بــرای	
دــرد	مردــم	ایــن	منطقــه	باشــد	و	هــر	روز	بیابــان	هــا	خــود	را	بیشــتر	بــه	دیــوار	خانــه	هــای	

مردــم	روستانشــین	و	حتــی	شهرنشــین	نزدیــک	مــی	کننــد.

۶۳درصد شرق کرمان بیابانی است
آنچــه	کــه	وضعیــت	را	مغرنــج	تــر	مــی	کنــد	طبیعــت	کویــری	منطقــه	اســت	بطوریکــه	از	دــو	
میلیــون	۱۳۳	هــزار	هکتــار	مســاحت	شهرســتانهای	شــرق	اســتان	کرمــان	حداقــل	۶۳	درصد	
ــا	وزش	 بیابانــی	و	شــن	زار	اســت	و	بــه	دلیــل	کاهــش	رطوبــت	هــوا	و	تخریــب	جنــگل	هــا	ب

کوچکتریــن	بادــی	ایــن	شــن	هــای	روان	بــه	حرکــت	دــر	مــی	آینــد.
وضعیـت	وقتـی	نگران	کنندـه	تر	می	شـود	که	خشکسـالی	در	این	مناطق	تشـدید	شـود	و	این	
اتفاقـی	اسـت	که	طـی	۲۰	سـال	اخیر	در	ایـن	مناطـق	روی	داده	و	موجـب	شـده	۶۰	درصد	از	

کانـون	های	بحرانی	فرسـایش	بادی	اسـتان	در	شهرسـتانها	شـرق	اسـتان	شـکل	بگیرد.

مردم آماده همکاری هستند مسئوالن اقدام کنند
حــاال	هــر	روز	بــر	تعدــاد	روســتاهایی	کــه	بــا	مشــکل	توســعه	بیابــان	روبــرو	مــی	شــوند	افزوده	
مــی	شــود،	مــزارع،	بــاغ	هــا	و	نخلســتان	هــای	بیشــتری		زیــر	خــاک	فــرو	مــی	رونــد	و	مردــم	

مجبــور	بــه	تــرک	روســتاها	مــی	شــوند.
امــا	نکتــه	جالــب	توجــه	اینکــه؛	مردــم	ایــن	مناطــق	دــر	صــورت	مشــاهده	کوچکتریــن	نقطه	
امیدــی	بــه	ایــن	روســتاها	بــاز	مــی	گردنــد	و	ایــن	امــر	را	مــی	تــوان	بعــد	از	الیروبــی	و	احیــای	

مجدــد	برخــی	از	قنــات	هــا	مشــاهده	کــرد.

اسما محمودی
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جامعــه ایـــران

نشــت  اخیــر  هــای  ســال  طــی 
داروهــای تــرک اعتیــاد از جملــه 
ــده  ــب ش ــازار آزاد موج ــادون در ب مت
ــال  ــه دنب ــاد ب ــل اعتی ــرل معض ــرای کنت ــر ب ــئوالن ام مس

کشــف روزنــه نشــت ایــن داروهــا باشــند.

دــر	ادامه	بایــد	گفــت؛	بازرســی	از	مراکــز	درمان	ســوءمصرف	
مــواد	مخدــر	)ام.	ام.	تــی	هــا(	نشــان	مــی	دهد	نشــت	دــارو	از	
مراکــز	بودــه	بــه	طــوری	کــه	برخــی	از	آنهــا	پلمــب	شــده	اند،	
امــا	مســئله	ایــن	اســت	کــه	تعدــاد	ایــن	مراکــز	بــه	ویــژه	دــر	
پایتخــت	زیــاد	بودــه	بــه	راحتــی	نمــی	تــوان	کنتــرل	هــای	

نظارتــی	الزم	را	اعمــال	کــرد.
حــال	چندــی	اســت	طــرح	واگــذاری	توزیــع	داروهــای	تــرک	
ــوء	 ــز	س ــه	نشــت	از	مرک ــه	بهان ــا	ب ــه	ه ــه	داروخان ــاد	ب اعتی
مصــرف	مــواد،	مطــرح	اســت	و	ســتاد	مبــارزه	بــا	مــواد	مخدــر	
ــل	 ــع	و	تحوی ــه	ای	توزی ــتوالعمل	محرمان ــالغ	دس ــی	اب ط

ــه	اســت. ــا	را	مطــرح	کرد ــه	ه ــق	داروخان ــا	از	طری داروه
زیــن	پــس	مقــرر	اســت	ویزیــت	بیمــار	و	صدــور	نســخه	دــر	
ــود	و	 ــام	ش ــر	انج ــواد	مخد ــرف	م ــوء	مص ــان	س ــز	درم مراک
ــه	 ــه	داروخان ــل	دــاروی	خــود	ب ــرای	تحوی شــخص	بیمــار	ب
ــاران	 ــر	بیم ــرای	دیگ ــه	ب ــی	ک ــد	روش ــد،	مانن ــه	کن مراجع

ــود. ــی	ش ــال	م اعم
ــرای	 ــر	اج ــئوالن	ب ــاری	مس ــرح	و	پافش ــکافی	ط ــر	موش د
ــه	 ــه	داروخان ــاد	ب ــرک	اعتی ــای	ت ــع	داروه ــذاری	توزی واگ
ــه	نظــارت	و	حساســیت	 ــت؛	درســت	اســت	ک ــد	گف ــا	بای ه
ــه	منظــور	 ــواد	ب ــان	ســوءمصرف	م ــز	درم ــت	مراک ــر	فعالی ب
ــازار	آزاد	 ــه	ب ــاد	ب ــرک	اعتی ــای	ت ــری	از	نشــت	داروه جلوگی
نســبت	بــه	گذشــته	بیشــتر	شــده	امــا	همچنــان	دــر	مراکــز	
غیررســمی	و	غیرمجــازی	چــون	عطــاری	هــا	انــواع	داروهــای	

ــد. ــی	رس ــروش	م ــه	ف ــاد	ب ــرک	اعتی ت
ــع	 ــذاری	توزی ــرح	واگ ــون	ط ــارت	پیرام ــوص	نظ ــر	خص د
داروهــای	تــرک	اعتیــاد	بــه	داروخانــه	هــا	یــک	بیمــار	تحــت	
درمــان	دــر	یکــی	از	مرکــز	درمان	ســوء	مصــرف	مــواد	مخدر	
بــه	خبرنــگار	مهــر	گفــت:	دــو	ســال	اســت	که	دــر	یــک	مرکز	
تحــت	درمــان	هســتم	و	دــر	ایــن	مدــت	از	نظــر	تنظیــم	زمان	
مراجعــه	حضــوری	مشــکلی	نداشــته	ام	از	طرفــی	مــی	دانــم	
ُدــز	دــاروی	خــود	را	بــه	راحتــی	و	بــا	کنتــرل	پزشــک	از	ایــن	

مرکــز	تهیــه	مــی	کنــم.
وی	دــر	ادامــه	گفــت:	اکنــون	نیــز	بــه	دلیــل	اینکــه	شــاغل	
ــم	 ــر	تنظی ــز	از	نظ ــه	مرک ــه	ب ــرای	مراجع ــی	ب ــتم	گاه هس
وقــت	مشــکل	دــارم،	حــال	اگــر	بخواهــم	زمانــی	بــرای	تهیــه	
ــه	کنــم	کمــی	کار	برایــم	 ــه	داروخان دــارو	صــرف	مراجعــه	ب

دشــوارتر	از	قبــل	مــی	شــود.
ــه	مراکــز	درمــان	 ــر	اینکــه	اطمینانــی	کــه	ب ــا	تاکیــد	ب وی	ب
دــارم	بــه	داروخانــه	هــا	ندــارم،	توضیــح	دــاد:	دلیلــش	ایــن	
ــه	راحتــی	دارویــی	ماننــد	 اســت	کــه	دــر	گذشــته	گاهــی	ب

ــه	ام. ــت	کرد ــه	دریاف ــول	را	از	داروخان تراماد
ایــن	بیمارهمچنیــن	معتقــد	اســت	کــه	اگر	بــه	داروخانــه	ای	
مراجعــه	کنــد	و	دــاروی	تجویز	شــده	توســط	پزشــک	دــر	آن	
ــه	وی	 ــه	موجــود	نباشــد	ممکــن	اســت	دــر	آنجــا	ب داروخان
پیشــنهاد	شــود	کــه	بــه	جــای	آن،	دــاروی	مشــابه	دیگــری	را	
اســتفاده	کنــد	کــه	ایــن	بــه	نوعــی	تغییــر	دــر	مســیر	درمان	

بیمــار	اســت.
دــر	ادامــه	یکــی	از	مراجعــان	بــه	مرکــز	درمــان	ســوء	مصرف	
مــواد	مخدــر	کــه	پنــج	ســال	اســت	تحــت	درمــان	بودــه	دــر	

ــاد	 ــرک	اعتی ــای	ت ــع	داروه ــذاری	توزی ــرح	واگ خصــوص	ط
بــه	داروخانــه	هــا	بــه	خبرنــگار	مهــر	گفــت:	دوســت	ندــارم	
بــا	طــرح	نــام	دــاروی	خــود	دــر	داروخانــه	دیگــر	مراجعــان	
ــارم	و	 ــاد	د ــر	اعتی ــواد	مخد ــه	م ــن	ب ــه	م ــوند	ک ــه	ش متوج
ــن	 ــا	م ــم	ب ــورد	مرد ــان	برخ ــر	آن	زم ــم	د ــی	دان ــی	نم حت

ــه	اســت؟ چگون
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	هــر	شــخصی	کــه	دــر	مرحلــه	تــرک	
ــد	خــاص	 ــک	برن ــه	مصــرف	یــک	دــارو	از	ی ــاد	اســت	ب اعتی
عادــت	دــارد،	عنــوان	کرد:	ممکن	اســت	دــر	داروخانــه	نتوانم	
ــن	از	 ــم	و	ای ــه	کن ــاص	را	تهی ــد	خ ــا	آن	برن ــود	ب ــاروی	خ د
لحــاظ	روحــی	بــرای	مــن	کــه	دــر	حــال	تــرک	اعتیاد	هســتم	

ــذار	اســت. اثرگ
ایـن	بیمـار	بـا	تاکید	بـر	اینکه	دـر	مرکـز	درمان	سـوء	مصرف	
مـواد	مخدر	بـه	راحتـی	می	توانـم	داروی	خـود	را	تهیـه	کنم،	
افـزود:	طـی	مسـیر	بـرای	دریافت	دـارو	خیلی	بـرای	من	مهم	
اسـت،	بـه	نحـوی	کـه	اگـر	بخواهـم	راه	طوالنـی	را	تـا	یـک	
داروخانـه	طـی	کنم	که	دـاروی	تـرک	اعتیاد	خـود	را	دریافت	

کنـم	کمـی	کار	را	برایـم	مشـکل	مـی	کند.
ــان	دانشــگاه	 ــاون	درم ــا	مع ــا	ب ــوی	م ــه	گفتگ ــر	ادام ــا	د ام
علــوم	پزشــکی	اســتان	البــرز	را	مــی	خوانیــد،	دکتر	ســیامک	
جبارنیــا	طــرح	واگــذاری	توزیــع	داروهــای	تــرک	اعتیــاد	بــه	

داروخانــه	هــا	را	مثبــت	مــی	دانــد.
ــان	تمامــی	 ــه	درم ــگار	مهــر	گفــت:	دــر	مرحل ــه	خبرن وی	ب
بیمــاران	بــرای	مــا	یکــی	هســتند	و	فردی	کــه	در	حــال	ترک	
اعتیــاد	اســت	نیــز	بــه	عنــوان	یــک	بیمــار	بایــد	بعــد	از	تجویز	

پزشــک	دــاروی	خــود	را	از	داروخانــه	تحویــل	بگیرد.
ــاره	 ــا	اش ــرز	ب ــکی	الب ــوم	پزش ــگاه	عل ــان	دانش ــاون	درم مع
اینکــه	معتقــد	اســت	هر	کــس	در	مســئولیتی	کــه	دــارد	باید	
ــر	نســخه	 ــت:	اگ ــد،	گف ــه	درســتی	انجــام	ده کار	خــود	را	ب
نویســی	بــرای	دریافــت	داروهــای	تــرک	اعتیاد	صــورت	گیرد	
بــه	یقیــن	جلــوی	نشــت	آن	بــه	بــازار	آزاد	گرفتــه	مــی	شــود؛	
چــون	دــر	قالــب	ایــن	طــرح	تنهــا	چنــد	داروخانــه	بــه	عنوان	
پایلــوت	دــر	هــر	شــهرانتخاب	شــده	و	کار	توزیــع	داروهــای	

تــرک	اعتیــاد	را	انجــام	مــی	دهنــد.
ــع	 ــذاری	توزی ــرح	واگ ــر	ط ــه	د ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــا	ب جبارنی
ــه	یقیــن	چنــد	 ــه	هــا	ب داروهــای	تــرک	اعتیــاد	بــه	داروخان

داروخانــه	معتمــد	انتخــاب	خواهند	شــد،	گفت:	نظــارت	الزم	
بــر	ایــن	داروخانــه	هــا	نیــز	کــه	تعدادشــان	کمتــر	از	مراکــز	
درمــان	ســوء	مصــرف	مــواد	مخدــر	اســت،	بســیار	راحــت	تــر	

ــود. خواهــد	ب
وی	ادامــه	دــاد:	در	یک	داروخانه	شــخص	داروســاز،	مســئول	
ــه	 ــارو	ب ــل	د ــر	تحوی ــر	ام ــی	د ــین	همگ ــا	تکنس ــی	و	ی فن
مراجعــان	بــه	خوبــی	نظــارت	دارنــد	ولــی	ایــن	گســتردگی	
نظــارت	دــر	مراکــز	درمــان	ســوء	مصــرف	مــواد	مخدــر	وجود	

ــارد. ند
پرینــاز	احمدــی،	مدیر	دــارو	معاونــت	غــذا	و	داروی	دانشــگاه	
علــوم	پزشــکی	البــرز	نیــز	دــر	خصــوص	ایــن	طــرح	و	بــا	بیان	
اینکــه	دــو	راه	حــل	برای	ایــن	مهم	وجــود	دــارد،	بــه	خبرنگار	
مهــر	گفــت:	دــر	روش	نخســت	ممکــن	اســت	دــر	مراحــل	
ــه	طــور	 ــا	ب ــوم	پزشــکی	داروه ــد	از	دانشــگاه	عل ــع		بع توزی
مســتقیم	بــه	داروخانه	هــا	انتقــال	داده	شــود،	دــر	روش	دوم	
امــا	احتمــال	دــارد	نیازی	نباشــد	دانشــگاه	های	علم	پزشــکی	
انبــار	داروهــا	را	انجــام		دهنــد	و	کل	کار	توزیــع	بــه	داروخانــه	
هــا	ســپرده	شــود،	پــس	بایــد	منتظــر	باشــیم	تــا	ابعــاد	طــرح	

مشــخص	شــود.
ــع	داروهــای	 ــذاری	توزی ــه	اینکــه	طــرح	واگ ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــه	 ــت	ک ــرار	اس ــن	ق ــا	از	ای ــه	ه ــه	داروخان ــاد	ب ــرک	اعتی ت
ــه	 ــد	از	داروخان ــا	بای ــر	داروه ــد	دیگ ــع	آن	مانن ــل	توزی مح
باشــد،	گفــت:	دــر	قانــون	مقــررات	علــوم	پزشــکی	و	دارویــی	
ایــن		مهــم	بــه	صراحــت	ذکــر	شــده	اســت،	بــر	ایــن	اســاس	
توزیــع	دــاروی	ترک	اعتیــاد	در	مراکز	که	موسســات	پزشــکی	
ــن	 ــع	ای ــال	کار	توزی ــا	انتق ــت	و	ب ــف	اس ــک	تخل ــتند	ی هس
داروهــا	بــه	داروخانــه	هــا	مــی	خواهیــم	بــه	اجــرای	درســت	

و	کامــل	قانــون	دــر	ایــن	خصــوص	بازگردیــم.
مدیردارو	معاونـت	غذا	و	داروی	دانشـگاه	علوم	پزشـکی	البرز	
بـا	تاکیـد	بـر	اینکـه	طـرح	واگـذاری	توزیـع	داروهـای	تـرک	
اعتیـاد	بـه	داروخانـه	ها	بـا	مطالعـه	و	بررسـی	صـورت	گرفته	
اسـت،	گفت:	این	طـرح	به	صـورت	پایلوت	در	چنـد	داروخانه	
دـر	اسـتان	های	مختلـف	اجرایـی	و	نقاط	قـوت	آن	بر	اسـاس	

رعایـت	نـکات	امنیتی	مشـخص	می	شـود.
احمدـی	بـا	ایـن	توضیـح	کـه	دـر	حـال	حاضـر	و	بـر	اسـاس	
دسـتورالعمل	وزارت	بهداشـت	و	درمان	به	سمت	الکترونیکی	

اما و اگرهای یک طرح؛

واگذاری توزیع داروهای ترک اعتیاد به داروخانه ها آری یا خیر؟
 نیوشا فتحی زاده
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شـدن	پرونده	های	سالمت	و	نسـخه	نویسی	الکترونیکی	پیش	
مـی	رویم،	گفـت:	بر	این	اسـاس	باید	اطالعات	تمامـی	بیماران	
از	جملـه	ُدـز	داروها	ثبت	شـود	کـه	این	اقدـام	اجـازه	دخل	و	
تصـرف	در	تغییـر	ُدز	داروهـا	از	جملـه	داروهای	تـرک	اعتیاد	

بیمـاران	را	بسـیار	کم	مـی	کند.
وی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	بــه	یقیــن	تخلفــات	دــر	بســیاری	از	
حــوزه	هــا	وجــود	دــارد،	افــزود:	در	گذشــته	بــر	اســاس	دفاتر	
مشــخصات	بیمــاران	و	ُدــز	داروهــای	آنهــا	کــه	توســط	مراکز	
درمــان	ســوء	مصــرف	مــواد	مخدــر	ارائــه	شــده	بــود،	داروهــا	
را	دــر	اختیــار	ایــن	مراکــز	قــرار	مــی	دادیــم	امــا	اکنــون		کــد	
ــر	اســاس	 ملــی	بیمــاران	دــر	ســامانه	ثبــت	شــده	اســت	و	ب
یــک	طــرح	درمان	مشــخص	ُدــز	دــاروی	بیمــاران	تعیین	می	
شــود	امــا	بــاز	هــم	ریســک	ایــن	اقدامــات	بــاال	اســت	و	امکان		

نشــت	دــارو	بــه	بــازار	آزاد	زیــاد	اســت.
مدیر	دـارو	معاونت	غذا	و	داروی	دانشـگاه	علوم	پزشـکی	البرز	
دـر	خصوص	اینکـه	در	صـورت	اجرای	طـرح	واگـذاری	توزیع	
داروهـای	ترک	اعتیاد	بـه	داروخانه	ها،	تدابیـرالزم	صورت	می	
گیـرد	تـا	بیمـاران	در	هنـگام	تحویل	دـاروی	خود	با	مشـکلی	
مواجـه	نشـوند،	گفـت:	بدیـن	منظـور	فضـای	مشـخص	و	

جداگانـه	ای	دـر	داروخانـه	ها	تعبیه	می	شـود.
احمدـی	دـر	خصـوص	اینکـه	آیـا	ممکـن	اسـت	طـرح	توزیع	
داروهـای	تـرک	اعتیـاد	بـه	دارخانـه	هـا	موجـب	شـود	کـه	
تعدادـی	از	بیمـاران	دـر	حـال	تـرک	مرحلـه	درمـان	خـود	را	
نیمـه	کاره	رهـا	کنند،	توضیـح	داد:	بعیـد	می	دانم	ایـن	اتفاق	

رخ	دهـد	زیرا		آنهـا	به	اندازه	کافـی	انگیزه	برای	درمـان	دارند	و	
از	طرفـی	مواد	موجود	در	بـازار	ناخالصی	زیادی	دـارد	و	هزینه	

باالیـی	نیز	بـه	معتادـان	تحمیل	مـی	کند.
ــال	 ــه	۲۷	س ــی	ک ــران	قهرمان ــر	مه ــا	دکت ــاره	ام ــن	ب ــر	ای د
ســابقه	طبابــت	و	ســیزده	ســال	فعالیــت	دــر	زمینــه	درمــان	
اعتیــاد	دــارد	معتقــد	اســت	کــه	بکارگیــری	و	اجرایــی	کردن	
ایــن	دســتورالعمل	مشــکالتی	را	بــه	همــراه	خواهــد	داشــت.
وی	دــر	گفتگــو	بــا	خبرنــگار	مهــر	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	ایــن	
ــا	اشــاره	بــه	 مســئله	بدرســتی	کارشناســی	نشــده	اســت	و	ب
اینکــه	در	نقــاط	مختلــف	دنیا	شــاهد	فعالیــت	مراکــز	درمان	
ســوء	مصــرف	مــواد	مخدــر	هســتیم،	گفــت:	ابتدــا	دــر	آمریکا	
و	ســپس	دــر	کشــورهای	اروپایــی	ماننــد	انگلیــس،	آلمــان	و	
فرانســه	فعالیــت	هــای	ایــن	مراکــز	آزمودــه	شــد	و	بــه	مرحله	
تثبیــت	و	بهــره	بردــاری	رســید	بــه	نحــوی	کــه	دــر	آمریــکا	
حدــود	۶۰	ســال	اســت	ایــن	مراکــز	فعالیــت	دارنــد	و	صفــر	تا	
صــد	کارهــای	درمــان	اعتیــاد	از	ویزیــت	بیمــار	تــا	تحویــل	و	
مصــرف	دــارو	توســط	آنها	دــر	همــان	مراکــز	انجام	می	شــود.
ــا	 ــرز	ب ــتان	الب ــاد	اس ــران	اعتی ــف	درمانگ ــس	صن ــب	رئی نای

ــواد	 ــوء	مصــرف	م ــان	س ــز	درم ــر	مراک ــه	د ــر	اینک ــد	ب تاکی
ــار	 ــه	بیم ــوص	اینک ــر	خص ــرل	الزم	د ــک	کنت ــر،	پزش مخد
دارویــش	را	بــه	درســتی	و	کامــل	مصــرف	می	کنــد	را	دــارد،	
گفــت:	بدیــن	صــورت	دــر	جلســات	بعدــی	مراحــل	درمــان	
ــی	مــی	 ــد	و	پزشــک	بخوب ــی	ادامــه	مــی	یاب ــه	خوب بیمــار	ب

ــد. ــرل	کن ــود	را	کنت ــاران	خ ــای	بیم ــد	رفتاره توان
قهرمانــی	دــر	ادامــه	با	اشــاره	بــه	اینکــه	بیمــار	معتاد	بــه	مواد	
مخدــر	را	ســخت	مــی	تــوان	مجــاب	کــرد	کــه	بــرای	درمــان	
ــزود:	دــر	همیــن	مراکــز	 ــه	چنــد	نقطــه	مراجعــه	کنــد،	اف ب
نیــز	برخــی	از	بیمــاران	بــه	دلیــل	تــرس	از	دســت	دادــن	کار	
و	یــا	فشــار	واردــه	از	ســوی	خانوادــه	بــرای	درمــان	مراجعــه	
ــه	دلیــل	ایــن		مســائل	تحــت	فشــار	بودــه	و	 مــی	کننــد	و	ب
پتانســیل	بازگشــت	به	مــواد	دــر	بســیاری	از	آنها	وجــود	دارد،	
پــس	نبایــد	مراحل	درمــان	آنهــا	دو	قســمتی	شــود	و	بگوییم	

دــاروی	خــود	را	از	داروخانــه	دریافــت	کنید.
وی	بـا	اشـاره	بـه	اینکـه	اگـر	طـرح	توزیع	دـاروی	هـای	ترک	
اعتیاد	به	داروخانه	ها	سـپرده	شـود	تعدـاد	زیادـی	از	بیماران	
دـر	مرحله	اول	ریـزش	کرده	و	درمـان	خود	را	نصـف	کاره	رها	
می	کننـد،	افزود:	از	طرفی	بسـیاری	از	این	افراد	دوسـت	دارند	
ناشـناخته	باقی	بماننـد	و	کسـی	از	اعتیاد	آنها	باخبر	نشـود	اما	
اگر	بـه	داروخانه	مراجعه	کننـد	به	یقین	افراد	بیشـتری	را	می	
بیننـد	و	مالقـات	می	کننـد؛	در	حالی	کـه	مراکز	درمان	سـوء	
مصـرف	در	ایـن	مورد	احسـاس	امنیت	خاطر	بیشـتری	به	این	

مراجعان	مـی	دهد.

ــا	 ــرز	ب ــتان	الب ــاد	اس ــران	اعتی ــف	درمانگ ــس	صن ــب	رئی نای
ــر	 ــال	ب ــل	و	مســتند	علمــی	د ــچ	دلی ــر	اینکــه	هی ــد	ب تاکی
تاثیــر	موفقیــت	آمیــز	ایــن	طــرح	بــر	درمــان	معتادــان	دــر	
کشــورمان	وجــود	ندــارد،	عنــوان	کــرد:	ایــن	طــرح	ابتدــا	باید	
ــر	 ــوت	د ــه	صــورت	پایل ــاه	ب ــل	شــش	م ــرای	مدــت	حداق ب

ــی	شــود. چنــد	نقطــه	کشــور	عملیات
قهرمانــی	دــر	بخــش	دیگــری	بــا	اشــاره	بــه	فعالیــت	کمیتــه	
درمــان	کشــور	بــه	عنــوان	متولــی	ســاختاری	مســائل	درمان	
دــر	اعتیــاد،	توضیــح	دــاد:	رئیــس	آن	معــاون	درمــان	وزارت	
بهداشــت	اســت	و	اعضــای	آن	دبیــر	ســتاد	مبــارزه	بــا	مــواد	
ــازمان	 ــتی	و	س ــای	بهزیس ــازمان	ه ــای	س ــا	روس ــر	و	ی مخد
نظــام	پزشــکی	و	دیگــر	مســئوالن	دخیــل	دــر	درمــان	کالن	

اعتیــاد	دــر	کشــور	هســتند.
وی	با	اشـاره	به	اینکه	دسـتورالعمل	واگذاری	توزیـع	داروهای	
درمـان	اعتیاد	بـه	داروخانـه	هنوز	بـه	تصویب	کمیتـه	درمان	
کشـوری	نرسـیده	اسـت،	افـزود:	ایـن	موضـوع	به	نحـوی	قرار	
اسـت	بـا	القـاء	هـای	ادـاری	از	بـاال	بـه	پایین	بـه	ایـن	کمیته	
تحمیـل	شـود	و	یـک	بدعـت	غلـط	اسـت،	بـه	نوعـی	چنیـن	

اقداماتـی	سـاختار	کمیتـه	درمـان	را	خدشـه	دار	مـی	کند.
ــا	 ــرز	ب ــتان	الب ــاد	اس ــران	اعتی ــف	درمانگ ــس	صن ــب	رئی نای
ــر	 ــان	وزارت	بهداشــت	د ــود	کارشناس ــه	خ ــح	ک ــن	توضی ای
ــر	 ــتند	و	د ــق	نیس ــتورالعمل	مواف ــن	دس ــا	ای ــاد	ب ــر	اعتی ام
ســیزدهمین	دــوره	کنگــره	کشــوری	اعتیــاد	نیــز	کــه	چندی	
پیــش	برگــزار	شــد	ایــن	طــرح	را	مردــود	اعــالم	کردــه	انــد،	
ــز	 ــت	آمی ــوت	طــرح	موفقی ــرای	پایل ــر	اج ــرد:	اگ تشــریح	ک
باشــد	بایــد	تعمیــم	کشــوری	دادــه	شــود،	از	طرفــی	ممکــن	
ــف	 ــز	مخال ــا	نی ــه	ه ــان	داروخان ــازان	و	صاحب ــت	داروس اس

ــند. ــرح	باش ــن	ط ــرای	ای اج
قهرمانــی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	دــر	داروخانه	هــا	فــروش	انواع	
دــارو	دــر	کنــار	مــواد	آرایشــی	-	بهداشــتی	صورت	مــی	گیرد	
و	دــر	نظــر	گرفتــن	ســطح	اجتماعــی	و	فرهنگــی	مراجعــان	
ــاز	 ــای	داروس ــیاری	از	دکتره ــرای	بس ــا	ب ــه	ه ــه	داروخان ب
ــه	 ــن	داروخان ــه	یقی ــرح	ب ــن	ط ــر	ای ــت:	د ــم	اســت،	گف مه
هایــی	بــه	صــورت	منتخــب	بــرای	تحویــل	داروهــای	تــرک	
اعتیــاد	انتخــاب	مــی	شــود	کــه	ممکــن	اســت	ایــن	اقدــام	از	
نظــر	بُعــد	مســافتی	و	زمــان	معطلــی	بــرای	برخــی	بیمــاران	

دردسرســاز	شــود.
وی	دــر	خصــوص	نــگاه	مثبــت	موافقــان	بــه	طــرح	واگــذاری	
ــت:	 ــا،	گف ــه	ه ــه	داروخان ــاد	ب ــرک	اعتی ــای	ت ــع	داروه توزی
ــا	 ــون	و	ی ــد	متاد ــا	مانن ــن	داروه ــتند	ای ــد	هس ــا	معتق آنه
ــط	 ــود	توس ــی	ش ــع	م ــز	توزی ــر	مراک ــه	د ــن«	ک »بوپرنورفی
ــه	 ــت،	ب ــده	اس ــرون	نشــت	ش ــه	بی ــز	ب ــن	مراک ــی	از	ای برخ
همیــن	دلیــل	بــرای	جلوگیــری	از	ایــن	اقدامــات	بایــد	توزیع	

ــه	ســپرده	شــود. ــه	داروخان ــاد	ب ــرک	اعتی داروهــای	ت
ــا	 ــرز	ب ــتان	الب ــاد	اس ــران	اعتی ــف	درمانگ ــس	صن ــب	رئی نای
اشــاره	بــه	اینکــه	تضمینــی	وجود	ندــارد	کــه	نشــت	داروهای	
ــه	هــا	نیــز	صــورت	نگیــرد،	 تــرک	اعتیــاد	از	طریــق	داروخان
ــت	 ــر	اس ــرح	بهت ــتورالعمل	و	ط ــن	دس ــای	ای ــه	ج ــت:	ب گف
کاری	کننــد	کــه	نشــت	دــارو	از	مراکــز	ســوء	مصــرف	مــواد	

ــه	صفــر	شــود. ــه	حداقــل	رســیده	و	نزدیــک	ب مخدــر	ب
قهرمانــی	دــر	خصــوص	ســهمیه	مراکــز	درمــان	ســوء	مصرف	
ــا	 مــواد	مخدــر	دــر	دریافــت	داروهــای	تــرک	اعتیــاد	نیــز	ب
اشــاره	بــه	اینکــه	مطابــق	تعدــاد	بیمــاران	و	ُدــز	دــاروی	آنهــا	
صــورت	مــی	گیــرد،	گفــت:	ولــی	نظــر	ســتاد	مبــارزه	بــا	مواد	
مخدــر	ایــن	اســت	کــه	امــکان	دــارد	تعدادــی	از	این	بیمــاران	
واقعــی	نباشــند،	دــر	اینجــا	ما	اعتقــاد	داریــم	باید	حلقــه	های	
نظارتــی	بــر	ایــن	مراکــز	را	بیشــتر	کننــد	تــا	میــزان	تخلفــات	

کمتــر	شــود.
وی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	ُدــز	دــاروی	هــر	بیمــار	دــر	مراکــز	
تــرک	اعتیــاد	توســط	پزشــک	و	شــخص	درمانگــر	وی	
تعییــن	مــی	شــود،	افــزود:	ُدــز	دــارو	دــر	ویزیــت	هــای	پیاپی	
بیمــار	بــه	گونــه	ای	توســط	درمانگــر	وی	تعییــن	مــی	شــود	
کــه	نخســت	عالئــم	فیزیکــی	محرومیــت	از	مــواد	مخدــر	کــه	
همــان	خمــاری	اســت	را	از	بیــن	بردــه	و	درکنــار	آن	وسوســه	
بازگشــت	مجدــد	بــه	مــواد	مخدــر	دــر	بیمــار	کنتــرل	شــود،	
ــاری	و	 ــه	پاید ــه	مرحل ــار	ب ــیدن	بیم ــا	رس ــات	ت ــن	اقدام ای

ــد. ــاد	ادامــه	مــی	بای ــرک	کامــل	اعتی ســپس	ت
نایــب	رئیــس	صنــف	درمانگــران	اعتیــاد	اســتان	البــرز	بــا	این	
توضیــح	کــه	معتقــد	اســت	دــر	تمامــی	مراحــل	زنجیــره	ای	
توزیــع	دــارو	امکان	نشــت	آن	وجــود	دــارد،	گفــت:	از	کارخانه	
تولیــد	کنندــه	دــارو	تــا	شــرکت	پخــش	آن	و	حتــی	دانشــگاه	
هــای	علــوم	پزشــکی	کــه	انبــار	داروهــا	را	دارنــد	و	یــا	مراکز	و	
خــود	بیمــاران	هــر	کدــام	مرحلــه	ای	برای	نشــت	دارو	اســت.
حــال	بــا	توجــه	بــه	نظــرات	مثبــت	و	منفــی	پیرامــون	طــرح	
واگــذاری	توزیــع	داروهــای	تــرک	اعتیــاد	بــه	داروخانــه	هــا	
ــج	اجــرای	پایلــوت	ایــن	 ــد	منتظــر	مشــخص	شــدن	نتای بای
طــرح	باشــیم	زیــرا	بــه	یقیــن	بــر	اســاس	آن	بعدهــا	متولیــان	
ــی	را	 ــری	نهای ــم	گی ــو	طــرح	تصمی ــا	لغ ــه	ی ــرای	ادام ــر	ب ام

ــد	داشــت. خواهن

http://mehrnews.com


صفحه 35 | شماره 42 | شهریور 98 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

حــال  سال هاســت  گــرگان  خلیــج 
ــروه  ــکیل کارگ ــدارد و تش ــی ن خوش
و  فیــروزه ای  گوهــر  نجــات  ملــی 
و  خلیــج  احیــاء  بــه  آن  مصوبــات 
ــرار  ــت اضط ــدن آن از حال ــارج ش خ
کمکــی نکــرده و همچنــان ایــن خلیــج 
ــت. ــی تصمیم گیری هاس ــیر معطل اس

زمســتان	۱۳۹۴	کارگــروه	ملــی	نجــات	خلیــج	گــرگان	
ــی	 ــی	یک ــته	الیروب ــال	گذش ــاه	س ــد	و	خردادم تشــکیل	ش
ــن	 ــب	ای ــه	تصوی ــروزه	ای	ب ــر	فی ــرقی	گوه ــای	ش از	کانال	ه
ــج	از	شــرایط	اضطــرار	خــارج	شــود	 ــا	خلی کارگــروه	رســد	ت
ــت	 ــازمان	حفاظ ــت	س ــا	مخالف ــت	ب ــی	اس ــاال	مدت ــا	ح ام
محیط	زیســت	دوبــاره	اماواگرهــا	بــرای	نجــات	خلیــج	

ــت. ــده	اس ــرگان	آغازش گ
ــج	 ــا	خلی ــوان	تنه ــرگان(	به	عن ــج	گ ــروزه	ای	)خلی ــر	فی گوه
دریــای	خــزر	دــر	مرزهــای	سیاســی	از	موقعیت	اســتراتژیکی	
ــس	روی	آب	آن	 ــر	پ ــال	های	اخی ــی	س ــار	اســت	و	ط برخورد
ــن	 ــق	آب	مهم	تری ــدید	عم ــش	ش ــا	و	کاه ــمت	دری ــه	س ب

چالــش	و	مشــکل	ایــن	خلیــج	اســت.
ــر	اعــالم	مســئوالن	وســعت	خلیــج	گــرگان	دــر	یــک	 ــا	ب بن
ــه	و	از	 ــار	کاهش	یافت ــزار	هکت ــش	از	۱۰	ه ــته	بی ــه	گذش ده
حدــود	۵۳۰	کیلومترمربــع	بــه	۴۳۰	کیلومتــر	رســیده	اســت	
و	به	واســطه	ایــن	پس	روی	هــا	۸۰	تــا	۹۰	درصــد	تــاالب	

گمیشــان	هــم	خشــک	شــده	اســت.
دغدغه	هــای	زیســت	محیطی	و	آلودگــی	آب	دریــا	و	افزایــش	
ــی،	 ــوری	و	گیاه ــای	جان ــراض	گونه	ه ــر	انق ــا،	خط آالینده	ه
بالاســتفاده	ماندــن	طرح	هــای	شــیالتی	و	بندــری،	بیــکاری،	
افزایــش	صیــد	غیرمجــاز	و	چالش	هــای	اجتماعــی	و	سیاســی	
به	واســطه	نبــود	شــغل	دــر	منطقــه،	افزایــش	صیــد	غیرمجاز	
ــی	اســت	 ــی	و	...	تنهــا	بخشــی	از	دغدغه	های دــر	مرزهــای	آب
کــه	دــر	نــگاه	اول	به	واســطه	پــس	روی	آب	و	خشــکی	خلیــج	

گــرگان	بــه	ذهــن	متبادــر	می	شــود.
ــا	 ــی	ی ــا	مدت	هــا	شــرایط	بحران امــا	باوجودایــن	معضــالت	ت
ــان	و	 ــه	کارشناس ــل	مناقش ــرگان	مح ــج	گ ــراری	خلی اضط
ــی	نجــات	 ــت	کارگــروه	مل ــا	اینکــه	درنهای ــود	ت مســئوالن	ب
ــارج	 ــرای	خ ــروه	ب ــا	کارگ ــد	ت ــکیل	ش ــرگان	تش ــج	گ خلی
شــدن	گوهــر	فیــروزه	ای	از	شــرایط	اضطــرار	راهکار	مشــخص	

ــد. کن
ــرای  ــی ب ــروه مل ــه کارگ ــا مصوب ــت ب ــط زیس محی

ــرد ــت ک ــوراده مخالف ــال آش ــی کان الیروب
مدیــر	طــرح	مطالعــه	و	اجــرای	نجــات	خلیــج	گــرگان	اظهــار	
کــرد:	دــر	ســال	۱۳۹۵	انجــام	مطالعــات	نجات	خلیــج	گرگان	
بــا	اعتبــار	پنــج	میلیــارد	تومانــی	بــه	آب	منطقــه	ای	گلســتان	
ــان	 ــون	توم ــارد	و	۱۹	میلی ــک	میلی ــود	ی ــد	و	حد ــالغ	ش اب

تخصیــص	یافــت.
ــه	 ــرگان	ب ــج	گ ــه	خلی ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــوری	ب ــد	ن محم
مطالعــات	فــوری	بــرای	خــروج	از	حالــت	اضطــرار	و	مطالعــات	
ــات	 ــال	۱۳۹۶	مطالع ــر	س ــت:	د ــت،	گف ــاز	داش ــع	نی جام

فــوری	بــه	پایــان	رســید	و	پــس	از	آن	هــم	الیروبــی	
ــرح	 ــام	و	ش ــرگان	انج ــج	گ ــه	خلی ــی	ب ــای	منته رودخانه	ه
خدمــات		دــر	هفــت	مولفــه	آمادــه	شــد	کــه	بــه	۴۳	میلیــارد	

ــت. ــاز	داش ــار	نی ــان	اعتب توم
وی	بــا	بیــان	اینکــه	انجــام	مطالعــات	جامــع	مؤلفــه	نخســت	
شــرح	خدمــات	آماده	شــده	بــود،	یادــآور	شــد:	تــا	ســال	۹۶	
موضــوع	نجــات	خلیــج	گــرگان	دــر	کارگــروه	ملی	و	بــا	حضور	
معــاون	عمرانــی	وقــت	اســتانداری		گلســتان	)رضــا	مروتــی(	
موردبررســی	قــرار	می	گرفــت	امــا	از	ســال	۱۳۹۶	کــه	متولــی	
آب	منطقــه	ای	گلســتان	شــد	موضوعــات	مربــوط	بــه	آن	دــر	
ــه	ای،	 ــئوالن	آب	منطق ــور	مس ــا	حض ــی	ب ــروه	تخصص کارگ
اســتانداری	و	محیط	زیســت	دــو	اســتان	گلســتان	و	مازندــران	
و	اســاتید	دانشــگاهی	و	معــاون	دریایــی	و	مدیــرکل	ســواحل	
ســازمان	حفاظــت	محیط	زیســت	و	...	تشــکیل	و	راهکارهــا	در	

ــت. ــرار	می	گرف آن	موردبررســی	ق
مدیــر	دفتــر	فنــی	شــرکت	آب	منطقــه	ای	گلســتان	افــزود:	
موضــوع	چگونگــی	نجــات	خلیــج	گــرگان	دــر	ســه	جلســه	
کمیتــه	ملــی	و	۹	جلســه	کارگــروه	تخصصــی	موردبررســی	
قــرار	گرفــت	و	الیروبــی	کانــال	آشــوراده	کــه	توســط	مشــاور	
پیشــنهاد	شــده	بــود	ابتدــا	دــر	کارگــروه	تخصصی	مصــوب	و	
ســپس	دــر	خردادمــاه	۹۷	همیــن	راهکار	دــر	کارگــروه	ملی	

نجــات	خلیــج	مصــوب	شــد.
ــی	 ــت	الیروب ــاور	به	صراح ــد	مش ــاد:	هرچن ــه	د ــوری	ادام ن
کانــال	آشــوراده	را	به	عنــوان	گزینــه	نهایــی	پیشــنهاد	دادــه	
و	دــر	جلســات	مختلــف	روی	الیروبــی	ایــن	کانال	بحث	شــده	

اما و اگرهای نجات گوهر فیروزه ای

»خلیج خزر« در تالطم یک تصمیم خشک شد/ عقب گرد محیط زیست

زهرا بهرامی
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جامعــه ایـــران

ــروه	 ــه	کارگ ــر	مصوب ــل	د ــه	دلی ــه	چ ــم	ب ــا	نمی	دان ــود	ام ب
ــرگان	 ــج	گ ــرقی	خلی ــای	ش ــی	از	کانال	ه ــی	یک ــی	الیروب مل
قیــد	شــد	و	حــاال	دوســتان	دــر	محیط	زیســت	دــر	جلســات	
ــی	 ــال	چاپاقل ــی	کان ــث	الیروب ــا	بح ــد	ابتد ــالم	می	کنن اع
مطــرح	بــود	و	حــاال	کــه	قــرار	اســت	کانــال	آشــوراده	انجــام	
ــا	اجــرای	آن	مخالفیــم. ــه	منتفــی	اســت	و	مــا	ب شــود	مصوب

	
مخالف احیاء خلیج گرگان نیستیم

امــا	برخــی	گام	رو	بــه	عقــب	ســازمان	حفاظت	محیط	زیســت	
بــرای	احیــاء	و	نجــات	خلیــج	گــرگان	را	بی	ارتبــاط	بــا	
البی	هــای	پشــت	پردــه	نمی	داننــد	و	معتقدنــد	نامــه	
مخالفــت	رئیــس	ســازمان	حفاظــت	محیط	زیســت	)	عیســی	
ــر	 ــر	راه	و	شهرســازی	)اســالمی(	مبنــی	ب ــه	وزی کالنتــری(	ب
مخالفــت	بــا	هرگونــه	الیروبــی	دــر	کانال	هــای	ارتباطــی	خزر	
و	خلیــج	گــرگان	بســیار	شــبیه	نامــه	مخالفــت	محیط	زیســت	

ــه	کالنتــری	اســت. ــا	اجــرای	ایــن	طــرح	ب مازندــران	ب
موضــوع	مخالفــت	ســازمان	حفاظــت	محیط	زیســت	بــا	
الیروبــی	کانال	هــای	خلیــج	گــرگان	را	از	مدیــرکل	حفاظــت	
محیط	زیســت	گلســتان	جویــا	شــدیم	و	محمدرضــا	کنعانــی	
ــج	گــرگان	 ــاء	خلی ــف	احی ــار	کــرد:	محیط	زیســت	مخال اظه
و	الیروبــی	نیســت؛	امــا	معتقدیــم	مشــکل	خلیــج	گــرگان	در	
دریا	نیســت	بلکــه	در	حوضــه	آبخیز	باالدســت	اســت؛	چیزی	
کــه	خلیــج	گــرگان	و	تــاالب	میانکالــه	را	بــه	یک	اکوسیســتم	
ــا	و	آب	 ــرد	تبدیــل	کردــه	ترکیــب	آب	شــور	دری منحصربه	ف

شــیرین	حوضــه	آبخیــز	باالدســت	اســت.
وی	افــزود:	نوســانات	خلیــج	همیشــه	بودــه	اســت	و	حتــی	در	
ــود	امــا	 ــا	قطــع	شــده	ب ــا	دری ســال	۱۳۷۵	ارتبــاط	خلیــج	ب
چیــزی	کــه	امــروز	شــرایط	را	تشــدید	کردــه	اســت	مجموعه	
ــعه	 ــت؛	توس ــت	اس ــز	باالدس ــه	آبخی ــر	حوض ــا	د فعالیت	ه
ــهری	 ــکونتگاه	های	ش ــعه	س ــروری،	توس ــاورزی،	آبزی	پ کش
ــه	آن	هــم	باعــث	شــده	 و	روســتایی	و	فعالیت	هــای	وابســته	ب
کمیــت	آب	کاهــش	پیدــا	کنــد	و	هــم	کیفیــت	خلیــج	متأثــر	

شــده	اســت.
ــرد:	 ــد	ک ــتان	تأکی ــت	گلس ــت	محیط	زیس ــرکل	حفاظ مدی
ــرای	محیط	زیســت	 ــج	ب ــاء	خلی ــا	احی ــر	نجــات	و	ی آنچــه	د
ــت؛	 ــت	اس ــه	کیفی ــت	بلک ــت	نیس ــط	کمی ــت	فق ــم	اس مه
ــج	 ــراز	خلی ــت	ط ــاور	اس ــن	ب ــر	ای ــازمان	محیط	زیســت	ب س
ــت	 ــن	اس ــی	ممک ــت	و	الیروب ــر	اس ــا	باالت ــه	دری ــبت	ب نس
معکــوس	عمــل	کنــد	و	آب	خلیــج	بــه	ســمت	دریــا	تخلیــه	
ــن	 ــی	همی ــا	الیروب ــت	ب ــت	محیط	زیس ــل	مخالف ــود	دلی ش

ــت. ــوع	اس موض
ــن	 ــم	تضمی ــالم	کرده	ای ــاور	اع ــه	مش ــرد:	ب ــح	ک وی	تصری
الزم	را	بدهــد	کــه	اگــر	الیروبــی	انجــام	شــود	چنیــن	
ــی	و	خســارت	 ــه	الیروب ــاد	هزین ــر	افت ــد	و	اگ ــی	نمی	افت اتفاق
زیســت	محیطی	را	متقبــل	شــود؛	قــرار	اســت	مشــاور	
به	طــور	رســمی	طــی	نامــه	ای	مطالعاتــش	را	بــه	اســتانداری	و	

ــد. ــالم	کن ــا	اع ــه	م ــتانداری	ب اس
کنعانــی	خاطرنشــان	کــرد:	هنــوز	درخواســت	رســمی	بــرای	
ــم	 ــد	تی ــت	بیای ــم	درخواس ــوراده	نداری ــال	آش ــی	کان الیروب
ــاور	 ــات	مش ــج	مطالع ــازمان	نتای ــتان	و	س ــی	اس کارشناس
را	بررســی	و	ســازمان	به	طــور	رســمی	نتیجــه	را	اعــالم	

. می	کنــد
وی	متذکــر	شــد:	هم	اکنــون	شــرایط	خلیــج	گــرگان	بحرانــی	
نیســت	و	الیروبــی	یکــی	از	راهکارهــا	اســت	بلکــه	بایــد	تالش	
ــر	حوضــه	باالدســت	 ــت	د ــت	و	کیفی شــود	مشــکالت	کمی
ــاالب	 ــرای	ت ــی	ب ــه	دائم ــال	حق	آب ــه	دنب ــم	و	ب را	حــل	کنی

باشــیم
	

ــی  ــت محیط ــات زیس ــل مالحظ ــه دلی ــا ب تنه
الیروبــی کانــال آشــوراده پیشــنهاد شــد

حفاظــت	 ســازمان	 مخالفــت	 عدــه	ای	 هرچنــد	

ــه	توســعه	 ــال	آشــوراده	را	ب ــا	الیروبــی	کان محیط	زیســت	ب
گردشــگری	 و	 گلســتان	 دــر	 دریایــی	 فعالیت	هــای	
ــروژه	شناســایی	 ــر	پ ــا	مدی ــد	ام ــاط	می	دهن آشــوراده	ارتب
ــرگان	و	 ــج	گ ــات	خلی ــراری	نج ــای	اضط ــه	راهکاره و	ارائ
ــوراده	 ــال	آش ــی	کان ــارد	الیروب ــد	د ــه	تأکی ــاالب	میانکال ت
فقــط	بــه	دلیــل	رعایــت	مالحظــات	زیســت	محیطی	

ــت. ــده	اس ــنهاد	ش پیش
مصطفــی	نظرعلــی	گفــت:	پــروژه	شناســایی	و	ارائــه	
راهکارهــای	اضطــراری	نجــات	خلیــج	گــرگان	و	تــاالب	
میانکالــه	بــا	هدــف	ارائــه	راهــکار	اجرایــی	بــرای	قطع	نشــدن	
ــال	 ــه	احتم ــد	چراک ــرا	ش ــج	اج ــا	و	خلی ــی	دری راه	ارتباط
ــروز	ریزگــرد	و	مشــکالت	 خشــک	شــدن	خلیــج	گــرگان	و	ب
زیســت	محیطی،	آلودــه	شــدن	آب	بــه	خاطــر	ورود	فاضــالب	
و	کودهــای	شــیمیایی	و	کیفیــت	آب	و	زندگــی	جوامــع	محلی	

وجــود	داشــت.
ــا	یادــآوری	اینکــه	مطالعــه	انجام	شــده	بایــد	راهــکاری	 وی	ب
ــزود:	 ــرد،	اف ــف	می	ک ــج	تعری ــا	و	خلی ــل	آب	دری ــرای	تباد ب
ــاز	 ــرای	ب ــه	ب ــد	چراک ــا	رد	ش ــان	ابتد ــی	هم ــال	خوزین کان
کردــن	ایــن	کانــال	می	بایســت	ماشــین	آالت		)کامیــون،	بیــل	
ــه	 ــه	میانکال ــاری(	روی	زبان ــزات	خاک	برد ــی	و	تجهی مکانیک
حرکــت	کننــد،	ایــن	گزینــه	رد	شــد	چراکــه	میانکالــه	منطقه	
حفاظت	شــده	اســت	و	نمی	توانیــم	عملیــات	ســاختمانی	دــر	

خشــکی	داشــته	باشــیم.
مدیــر	پــروژه	شناســایی	و	ارائــه	راهکارهــای	اضطــراری	نجات	
ــای	 ــاد:	گزینه	ه ــه	د ــه	ادام ــاالب	میانکال ــرگان	و	ت ــج	گ خلی
ــی	 ــاژ		و	الیروب ــه	و	پمپ ــا	لول ــال	آب	ب دیگــری	همچــون	انتق
کانــال	آشــوراده	و	چاپاقلــی	هــم	بررســی	و	در	جلســات	راجع	
بــه	آن	هــا	بحــث	شــد.	دــر	مطالعــات	هــم	از	لحــاظ	محیــط	
زیســتی	و	هــم	مهندســی	بررســی	کردــه	بودیــم	کــه	کدــام	
کانــال	)چاپاقلــی	و	یــا	آشــوراده(	الیروبی	شــود	تبعــات	و	آثار	

ــود. ــم	ب ــاهد	خواهی ــری	ش ــوء	زیســت	محیطی	کمت س
وی	اضافــه	کــرد:	بررســی	ها	نشــان	می	دــاد	تــا	ســال	
ــال	چاپاقلــی	توســط	شــیالت	مازندــران	الیروبــی	 ۱۳۶۰	کان
ــاز	 ــا	ب ــناورها	و	قایق	ه ــد	ش ــرای	ترد ــیر	ب ــا	مس ــده	ت می	ش
ــی	 ــون	الیروب ــم	تاکن ــوراده	ه ــال	آش ــود	و	کان ــته	ش گذاش

ــت. ــده	اس نش
ــر	اســاس	مطالعــات	اکولوژیکــی	و	 نظرعلــی	تصریــح	کــرد:	ب
ــال	چاپاقلــی	پوشــش	گیاهــی	متنــوع	و	 زیســت	محیطی	کان
قــوی	دــارد	و	محــل	تخم	گــذاری	ماهــی	کولمــه	اســت؛	دــر	
ــی	 ــال	چاپاقل ــده	از	کان ــوب	انجام	ش ــای	رس نمونه	برداری	ه
ــد	 ــک	می	کنن ــه	آب	کم ــه	تصفی ــان	ب ــن	گیاه ــم	ای دریافتی
ــت	 ــوری	را	تح ــای	جان ــان	و	گونه	ه ــت	کاری	آن	ماهی و	دس

ــد. ــرار	می	ده ــر	ق تأثی
ــر	بعضــی	از	جلســات	مطــرح	می	شــود	 ــر	شــد:	د وی	متذک
ــری	 ــای	ناوب ــعه	فعالیت	ه ــطه	توس ــوراده	به	واس ــال	آش کان
ــنهاد	 ــن	پیش ــوراده	و	بندرترکم ــره	آش ــر	جزی ــناورها	د و	ش
ــه	و	 ــه	نبود ــاًل	این	گون ــه	اص ــرایطی	ک ــر	ش ــت	د ــده	اس ش
تنهــا	مســئله	ای	کــه	باعــث	می	شــد	بیــن	کانــال	چاپاقلــی	و	
آشــوراده،	الیروبــی	کانــال	آشــوراده	پیشــنهاد	شــود	مســائل	
ــر	 ــت	کاری	د ــن	دس ــه	کمتری ــه	چراک ــت	محیطی	بود زیس

ــود. ــام	می	ش ــا	انج ــتر	دری بس
وی	بیــان	کــرد:	بنابرایــن	دــر	انتهای	گــزارش	بــه	تفــاوت	آثار	
ــه	و	 ــی	اشــاره	کرد ــال	آشــوراده	و	چاپاقل ــی	کان ســوء	الیروب
پیشــنهاد	دادیــم	مشــاور	دیگــری	انتخــاب	شــود	تــا	مطالعه	
کنــد	تخلیــه	مصالــح	حاصــل	از	الیروبــی	چگونــه	انجام	شــود	

کــه	کمتریــن	آثــار	ســوء	را	بــه	همــراه	داشــته	باشــد.
نظرعلــی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	مبحــث	فعــال	کردــن	بنادــر	
گــز	و	ترکمــن	و		همچنیــن	گردشــگری	دــر	جزیره	آشــوراده	
و	بندرترکمــن	و	...	اهدــاف	مطالعــات	نبودــه	و	دــر	مطالعــات	
ــان	 ــم،	خاطرنش ــث	نپرداخته	ای ــن	مباح ــه	ای ــده	ب انجام	ش
ــی	 ــرای	چگونگ ــی	ب ــد	از	الیروب ــئوالن	بع ــه	مس ــرد:	اینک ک
اســتفاده	از	ایــن	کانال	هــا	چــه	تصمیمــی	می	گیرنــد	
بحــث	مدیریتــی	اســت	و	بــه	کار	مهندســی	مــا	ارتبــاط	پیدــا	

نمی	کنــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	هدــف	از	انجــام	مطالعــات	ایــن	بــود	
ــرگان	 ــج	گ ــت	خلی ــه	وضعی ــم	ک ــه	کنی ــکاری	ارائ ــه	راه ک
از	ایــن	وخیم	تــر	نشــود	و	از	راکــد	شــدن	آب	و	شــیوع	
ــده	 ــا	خواسته	ش ــت:	از	م ــم،	گف ــری	کنی ــا	جلوگی آلودگی	ه
ضمانــت	بدهیــم؛	دــر	مطالعــات	ارائه	شــده	هــم	تأکیــد	
کرده	ایــم	الیروبــی	ممکــن	اســت	وضعیــت	زیســت	محیطی	
ــن	از	 ــا	به	طورقطــع	و	یقی ــد	ام ــود	نده ــرگان	را	بهب ــج	گ خلی

ــد. ــری	می	کن ــی	آن	جلوگی ــت	فعل ــدن	وضعی ــر	ش بدت
شــرقی	 کانال	هــای	 از	 یکــی	 الیروبــی	 درهرحــال	
ــروه	 ــر	کارگ ــوراده(	د ــا	آش ــی	و	ی ــرگان	)چاپاقل ــج	گ خلی
ملــی	نجــات	خلیــج	گــرگان	تصویــب	شــده	اســت	و	
ــتان	 ــه	گلس ــود	ب ــر	خ ــفر	اخی ــر	س ــم	د ــور	ه رئیس	جمه
)دی	مــاه	۹۷(	دــر	نشســت	خبــری	بــا	اصحــاب	رســانه	دــر	
ــاء	 ــه	»احی ــرد	ک ــالم	ک ــی	اع ــانه	های	محل ــه	رس ــخ	ب پاس
خلیــج	گــرگان	جــزو	مــوارد	مهمــی	اســت	کــه	دولــت	بــه	
آن	بیشــتر	توجــه	خواهــد	کــرد	و	دــر	جلســه	های	مختلــف	
ــریع	 ــوع	تس ــن	موض ــه	ای ــد	ک ــرار	ش ــت	ق ــا	محیط	زیس ب
شــود«	و	حــاال	مخالفــت	ســازمان	حفاظــت	محیط	زیســت	
ــر	 ــات	گوه ــه	نج ــت	ک ــی	اس ــه	عقب ــی	گام	رو	ب ــا	الیروب ب

ــت. ــه	اس ــه	کرد ــر	مواج ــا	اماواگ ــروزه	ای	را	ب فی
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جامعــه ایـــران

ــرای  ــیاری ب ــافران بس ــران و مس زائ
ــم  ــه ق ــی ب ــات درمان ــتفاده از خدم اس
ــی بخــش مهمــی از  ــد ول ســفر می کنن
ســود ارزی حاصــل از ایــن فرصــت بــه 

ــی رود. ــب دالالن م جی

ــی	»گردشــگری	ســالمت«	 ــه	عبارت ــا	ب ــی	ی توریســم	درمان
ــت	 ــم	اس ــت	توریس ــاخص	های	صنع ــن	ش ــروز	از	مهم	تری ام
کــه	منافــع	اقتصادــی	و	اجتماعــی	بســیار	باالیــی	دــارد؛	دــر	
تعریــف	ایــن	نــوع	گردشــگری	بایــد	گفــت	نوعــی	مســافرت	
اســت	کــه	بیمــاران	بــه	ســایر	کشــورها	بــرای	بهره	گیــری	از	
ــر	از	کشــور	 ــوب	و	ارزان	ت ــی	مطل ســرویس	و	خدمــات	درمان

ــود. ــه	می	ش ــام	برد ــود	ن خ
ــان	 ــه	رم	و	یون ــا	ب ــوع	گردشــگری	دــر	دنی ــن	ن تاریخچــه	ای
باســتان	برمی	گردــد	و	دــر	ایــران	اســالمی	ایــن	نــوع	
ــورد	 گردشــگری	دــر	ســال	۸۲	از	ســوی	وزارت	بهداشــت	م
توجــه	قــرار	گرفــت	و	بــه	طبــع	آن	ریشــه	گردشــگری	
ــازه	شــکل	گرفته	اســت. ــم	ت ــی	ق ــر	شــهر	مذهب ســالمت	د
هرچند	اشـتغال	از	صنعت	جهانگردی	به	ازای	هر	۷	گردشـگر	
یـک	فرصـت	شـغلی	فراهـم	می	شـود	ولـی	اشـتغال	زایی	دـر	
حـوزه	توریسـم	درمانـی	بـه	ازای	۴	گردشـگر	یـک	فرصـت	

شـغلی	بـرای	جامعه	هدـف	فراهـم	خواهـد	کرد.
دــر	کشــور	ایــران	اســالمی	دــر	کنــار	مراکــز	مهــم	درمانــی،	
ــای	توریســتی	 ــش	پزشــکی	و	وجــود	جاذبه	ه پیشــرفت	دان
ــگری	 ــرای	گردش ــتی	ب ــع	دس ــوع	صنای ــود	تن ــا	و	وج زیب
ســالمت	چشــم	اندــازی	تــا	افــق	۱۴۰۰	ترســیم	شــده	اســت	
و	طبــق	ایــن	افــق	ســاالنه	۵۵۰	هــزار	نفر	گردشــگر	ســالمت	
بایــد	جــذب	کشــور	شــود	و	بیــش	از	۱۳۷	هــزار	شــغل	دــر	
ــاران	 ــذب	بیم ــل	از	ج ــد	ارزی	حاص ــاد	و	درآم ــور	ایج کش

ــارد	دــالر	برســد. ــه	یــک	میلی ــد	ب خارجــی	بای
ــاالنه	از	۲۵	 ــی	س ــه	میزبان ــه	ب ــا	توج ــم	ب ــی	ق ــهر	مذهب ش
میلیــون	گردشــگر	داخلــی	و	بیــش	از	۲	میلیــون	گردشــگر	
ــژه	کشــور	 ــه	وی ــد	گردشــگران	خارجــی	ب ــر	دی خارجــی	د
ــارس	و	غیــره	تنهــا	یــک	 عــراق،	پاکســتان،	حــوزه	خلیــج	ف
مقصــد	زیارتــی	نیســت	بلکــه	دــر	کنــار	مراکــز	مهــم	درمانی	
ــوز	 ــور	مج ــه	)ع(،	صد ــکی	جواداالئم ــم	پزش ــه	چش ازجمل
بــرای	ارائــه	خدمــات	بــه	بیمــاران	خارجــی	دــر	بیمارســتان	
ــم	 ــد	مه ــاروری	از	مقاص ــان	ناب ــم	درم ــز	مه ــی	و	مرک فرقان

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش گردشــگری	ســالمت	ب
هم	چنیــن	بهره	بردــاری	از	بیمارســتان	هــزار	تخــت	خوابــی،	
ــه	اســتانداردهای	مهمــی	دــر	زمینــه	 ــا	ســال	۱۴۰۰	ب قــم	ت
توریســم	درمانــی	خواهــد	رســید؛	ولــی	ســؤالی	کــه	ذهــن	را	
درگیــر	می	کنــد	ایــن	اســت	کــه	بــا	وجــود	اســتقبال	خــوب	
ــوزه	 ــر	ح ــا	د ــایه	آی ــورهای	همس ــی	از	کش ــاران	خارج بیم
ــت؟	 ــته	اس ــی	داش ــم	ارزآوری	خوب ــالمت	ق ــگری	س گردش
میــزان	اشــتغال	زایی	چــه	اندــازه	بودــه؟	ســؤالی	اســت	کــه	

متأســفانه	بــی	جــواب	ماندــه	اســت.
ــا	توجــه	بــه	همــه	ایــن	ظرفیت	هایــی	کــه	دــر	حــوزه	 قــم	ب
ــی	 ــود	هماهنگ ــل	نب ــه	دلی ــارد	ب ــالمت	د ــگری	س گردش
ــراث	فرهنگــی	و	 ــاره	می ــوم	پزشــکی	و	اد ــن	دانشــگاه	عل بی
هم	چنیــن	بی	ســامانی	دــر	مدیریــت	بیمــاران	خارجــی	
ــه	ارزآوری	دــر	حــال	فرصــت	ســوزی	اســت	چــرا	 دــر	زمین
ــا	 ایــن	وســط	تنهــا	کیســه	دــالالن	و	ســودآوران	ســالمت	ب

ــت. ــده	اس ــر	ش ــاران	پ ــی	بیم ــای	خارج ارزه

ردپای دالالن در گردشگری سالمت قم
اســمش	»عالیــه«	اســت	و	۴۵	ســال	ســن	دــارد	کــه	بــرای	بار	
نخســت	شــهر	قــم	را	بــا	هدــف	زیــارت	انتخــاب	کردــه	اســت	
ولــی	اکنــون	بــا	آگاهــی	و	اعتمادــی	کــه	بــا	مراکــز	درمانــی	
ــری	از	 ــرای	بهره	گی ــم	ب ــا	ق ــف	ت ــته	از	نج ــهر	داش ــن	ش ای

خدمــات	چشــم	پزشــکی	طــی	مســیر	کردــه	اســت.
ــم	 ــی	و	چش ــز	جراح ــه	از	مراک ــنایان	ک ــد:	از	آش وی	می	گوی
پزشــکی	قــم	اســتفاده	کردند	مشــورت	گرفتــم	و	بــرای	عمل	
»آب	مرواریــد«	بــه	قم	آمدــم	از	کادــر	پزشــکی	و	توانایی	آن	ها	
رضایــت	دــارم	ولــی	افرادــی	هســتند	کــه	از	بیمارانــی	ماننــد	

ــد. ــی	را	می	گیرن ــای	هنگفت ــتفاده	و	پول	ه ــو	اس ــن	س م
بــه	گفتــه	ایــن	گردشــگر	عراقــی،	افــراد	و	گروه	هایی	هســتند	
کــه	در	ایــن	میــان	به	اســم	شــرکت	گردشــگری	یــا	راهنمای	
ــد	از	 ــی	رســیده	اند	بای ــه	ســودهای	کالن بیمــاران	خارجــی	ب
ســوی	وزارتخانه	هــای	هــر	دــو	کشــور	ایــن	نــوع	گردشــگری	

سروســامان	یابــد.
	

نبود راهنما و مترجم با سواد در مراکز درمانی
ــتان	 ــر	بیمارس ــه	د ــر	از	گردشــگران	ســالمت	ک ــی	دیگ یک
ــان	 ــه	بی ــم	آمد ــه	ق ــرا	ب ــرای	جراحــی	کیســه	صف ــی	ب فرقان
ــم	 ــه	ق ــه	قصــد	درمــان	ب ــار	دومــی	اســت	کــه	ب می	کنــد:	ب
ســفر	می	کنــم	دــر	حالــی	کــه	ترکیــه	و	کشــور	هنــد	هــم	از	
مقاصــد	مهــم	درمــان	بــرای	مــا	هســتند	ولــی	مــن	شــهر	قم	
را	بــه	دلیل	تاریخچــه	فرهنگی	و	اســالمی	انتخــاب	کردم؛	در	
قــم	خدمــات	خوبــی	را	بــه	بیمــاران	خارجــی	ارائــه	می	دهنــد	
ولــی	کاش	دــر	کنــار	این	خدمــات	افرادــی	آموزش	دیدــه	و	با	
ســواد	بــرای	راهنمایــی	بهتــر	و	ترجمــه	وجــود	داشــتند	تا	در	
دــام	افــراد	ســودجو	نیفتیــم؛	من	نصــف	ســرمایه	ای	کــه	برای	

درمان	داشــتم	از	ســوی	یک	دــالل	از	دســت	دادم.

مرکز ناباروری قم، مورد توجه یک زوج آمریکایی
دــر	ایــن	گــزارش	آنچــه	کــه	باعــث	تعجــب	بــود	ســفر	یــک	
ــرای	 ــکا	ب ــای	کشــور	آمری ــی	از	ایالت	ه ــی	از	یک زوج	آمریکای
درمــان	نابــاروری	بــه	اســتان	قــم	بــود؛	»یوســف«	کــه	یــک	
ــری	از	 ــرای	بهره	گی ــد:	ب ــت	می	گوی ــلمان	اس ــی	مس آمریکای
ــاروری	کامــاًل	شــرعی	و	حــالل	ایــن	 یــک	مرکــز	درمــان	ناب

ــم	را	 ــار	آن	ق ــرار	اســت	دــر	کن مرکــز	را	انتخــاب	کردــم	و	ق
هــم	زیــارت	کنــم؛	از	اخــالق	انســانی	و	تخصــص	متخصصــان	
ــان	را	 ــوره	درم ــت	د ــرار	اس ــتم	و	ق ــی	هس ــز	راض ــن	مرک ای

طــی	کنــم.
بــه	نظــر	می	رســد	نخســتین	مرکــزی	کــه	بیمــاران	خارجــی	
بــه	محــض	ورود	بــه	قــم	انتظــار	دریافــت	بهتریــن	خدمــات	
ــاروری«	اســت	کــه	بیمارانــی	از	 را	دارنــد	»مرکــز	درمــان	ناب
ــتان	و	 ــوریه،	پاکس ــراق،	س ــه	ع ــایه	ازجمل ــورهای	همس کش
حتــی	بعضــی	کشــورهای	اروپایــی	را	بــه	ســوی	خــود	جــذب	

کردــه	اســت.

ــد از  ــه ۱۰ درص ــاروری ب ــان ناب ــات درم ــه خدم ارائ
ــی ــاران خارج بیم

بــا	سرپرســت	معاونــت	پژوهشــی	 را	 بــاب	گفت	وگــو	
ــز	 ــد:	مرک ــم؛	وی	می	گوی ــم	بازمی	کنی ــگاهی	ق ــاد	دانش جه
ــه	فعالیــت	 ــم	هــم	از	ســال	۷۱	شــروع	ب ــاروری	اســتان	ق ناب
کــرد	و	بیمارانــی	از	کشــورهای	حاشــیه	خلیــج	فــارس،	عــراق	
و	پاکســتان	و	هم	چنیــن	کشــورهای	ترکیــه	و	پاکســتان	
دــارد	کــه	بــرای	درمــان	نابــاروری	بــه	ایــن	مرکــز	آمدــه	و	از	

ــد. ــت	دارن ــز	رضای ــن	مرک خدمــات	ای
لیــال	ناصرپــور	می	افزایــد:	ســاالنه	بیــش	از	۴	هــزار	نفــر	دــر	
ــا	 ــد	از	آن	ه ــه	۴۰	درص ــد	ک ــه	می	کنن ــز	مراجع ــن	مرک ای
ــاران	 ــد	بیم ــم	و	۱۰	درص ــتان	ق ــارج	از	اس ــی	از	خ بیماران
ــب	 ــات	مناس ــه	خدم ــه	ارائ ــه	ب ــا	توج ــتند	ب ــی	هس خارج
نــرخ	موفقیــت	درمــان	ایــن	مرکــز	مهم	تریــن	دلیــل	حضــور	

ــت. ــی	اس ــاران	خارج بیم

ــز  ــن در مرک ــالمت جنی ــش س ــری از دان بهره گی
ــم ــاروری ق ناب

وی	اظهــار	می	کنــد:	پکیج	هــای	متعدــد	بــرای	درمــان	
ــش	 ــه	دان ــود	از	جمل ــه	می	ش ــز	ارائ ــن	مرک ــر	ای ــاروری	د ناب
تشــخیص	ســالمت	جنیــن	کــه	باعــث	حــذف	جنیــن	
معیــوب	و	مشــکالت	ژنتیکــی	شــده	و	جنیــن	ســالم	بــه	رحم	
مادــر	منتقــل	می	شــود	و	دــر	ایــن	نــوع	دانــش	انتخــاب	نــوع	
جنســیت	هــم	مقدــور	اســت	و	بیمــاران	خارجــی	بــا	اعتمــاد	

کامــل	و	کم	تریــن	هزینــه	دریافــت	می	کننــد.

ضرورت قطع دست دالالن

بی توجهی به درآمد ارزی »توریسم درمانی« در قم 
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جامعــه ایـــران

سرپرســت	معاونــت	پژوهشــی	جهــاد	دانشــگاهی	قــم	
ــاد	 ــر	جه ــد:	طــرح	ســامانه	گردشــگری	ســالمت	د می	افزای
دانشــگاهی	قــم	دــر	حــال	پیگیــری	اســت؛	همچنیــن	دــر	
خصــوص	موضــوع	ارز	دیجیتــال	کــه	موضــوع	بســیار	مهمــی	
اســت،	طرحــی	بــرای	ســاماندهی	ارز	دیجیتــال	دــر	اســتان	
ــات	 ــه	اقدام ــد	ک ــه	ش ــگاهی	ارائ ــاد	دانش ــوی	جه ــم	از	س ق

پژوهشــی	دــر	ایــن	خصــوص	دــر	حــال	انجــام	اســت.
بــه	گفتــه	وی،	۴۰۰	بیمــار	خارجــی	ســال	گذشــته	خدمــات	
ــت	 ــل	رضای ــن	دلی ــه	مهم	تری ــد	ک ــت	کردن ــی	دریاف درمان
ــان	 ــه	روز	و	متخصص ــزات	ب ــود	تجهی ــی	وج ــاران	خارج بیم
مجــرب	در	ایــن	مرکز	اســت	ولــی	بایــد	خدمات	گردشــگری	
ســالمت	ســاماندهی	و	دســت	دــالالن	قطــع	شــود	چــرا	کــه	
ــد	 ــم	زیرســئوال	خواه ــی	ق ــز	درمان ــوب	مراک خدمــات	مطل
ــالمت	 ــگران	س ــرای	گردش ــی	ب ــرات	ناخوش ــت	و	خاط رف

ماندــگار	می	شــود.
ناصرپــور	می	گویــد:	بــرای	بهره	گیــری	بهتــر	از	ظرفیــت	
ــاد	و	 ــش	د ــی	را	افزای ــای	رقابت ــد	فض ــی	بای ــم	درمان توریس
ــر	افزایــش	 دــر	ایــن	بخــش	ســرمایه	گذاری	کــرد	و	عــالوه	ب
خدمــت	بایــد	فرهنــگ	نــوع	برخــورد	بــا	گردشــگران	خارجی	
را	نهادینــه	کــرد	و	دــر	کنــار	درآمدزایــی	باید	اخــالق	محوری	
ــرد	 ــر	عملک ــر	ب ــم	اگ ــرار	دهی ــت	ق ــازی	را	اولوی و	اعتمادس
دــالالن	و	ســودجویان	نظــارت	نکنیــم	نمی	توانیــم	بــه	

ــیم. ــی	برس ــی	مطلوب درآمدزای
رایزنی ها برای حذف دالالن از بازار گردشگری سالمت

ــم	 ــوم	پزشــکی	اســتان	ق معــاون	امــور	درمــان	دانشــگاه	عل
می	گویــد:	بــرای	ســاماندهی	گردشــگری	ســالمت	در	اســتان	
ــه	 ــا	توجــه	ب ــزار	شــده	اســت	ب ــی	برگ ــم	جلســات	متعدد ق
نوســانات	ارزی	تعرفه	هــا	هــم	بایــد	تغییــر	دهــد	تــا	بهتریــن	
ــل	از	 ــودآوری	ارزی	حاص ــل	از	س ــود	حاص ــتفاده	را	از	س اس

گردشــگری	ســالمت	بــه	اســتان	داشــته	باشــیم.
محمود	پرهام	می	افزاید:	گردشـگرانی	از	کشـورهای	همسـایه	
برای	دریافت	خدمات	درمانی	در	ایران	بیشـتر	از	کشور	ترکیه	
تمایـل	نشـان	می	دهنـد.	اکنـون	بایـد	بیشـتر	از	ایـن	ظرفیت	
موجـود	اسـتفاده	کـرد	و	وزارت	بهداشـت	هـم	دـر	نظـر	دارد	
تعرفه	هـای	پزشـکی	را	هم	سـطح	کشـور	ترکیه	و	کشـورهای	

منطقـه	افزایـش	دهد	و	ایـن	یک	فرصت	مناسـبی	اسـت.
ــا	دســت	اندــرکاران	میــراث	فرهنگــی	هــم	 ــه	گفتــه	وی،	ب ب
رایزنی	هایــی	داشــتیم	اســتانداری	هــم	دــر	حــال	پیگیــری	
ــا	دــالالن	و	 ــر	گردشــگری	ســالمت	اســت	ام ــت	بهت مدیری
ســودجویان	دــر	حــال	ســودجویی	هســتند	کــه	باید	دســت	

آن	هــا	قطــع	و	دــر	ایــن	نــوع	گردشــگری	حــذف	شــوند.

فعالیت شرکت های گردشگری مجوز دار در کشور عراق
معـاون	درمـان	دانشـگاه	علـوم	پزشـکی	اسـتان	قـم	بیـان	

می	کنـد:	بـرای	نظارت	بیشـتر	در	حوزه	گردشـگری	سـالمت	
اخیـراً	برنامـه	ای	دـر	دسـتور	کار	قـرار	گرفتـه	اسـت	کـه	دـر	
کنـار	زیـارت	و	سـیاحت	گردشـگران	از	خدمت	پزشـکی	هم	
بهره	منـد	شـوند	و	همراهـان	ایـن	بیماران	بـا	خرید	بـه	عنوان	

سـوغات	ارزآوری	خوبـی	را	بـرای	قـم	داشـته	باشـند.
پرهــام	می	افزایــد:	یــک	ســری	شــرکت	ها	دــر	داخــل	
کشــور	و	دــر	عــراق	بــه	آن	هــا	مجــوز	فعالیــت	دادــه	شــده	و	
شناســنامه	دار	هســتند	و	اقدــام	بــه	جــذب	و	معرفــی	بیمــار	
ــتانداردهای	 ــن	اس ــاال	برد ــری	ب ــال	پیگی ــر	ح ــد	د می	کنن
ــرای	 ــی«	ب ــی،	د ــوز	»آی،	پ ــتیم	و	مج ــتان	ها	هس بیمارس

ــا	دادــه	خواهــد	شــد. ــه	آن	ه ــرش	بیمــار	خارجــی	ب پذی
ــتاندارد	 ــاخت	های	اس ــه	زیرس ــاز	ب ــالمت	نی ــگری	س گردش
ــهری	 ــوب	ش ــل	مطل ــگاه،	حمل	ونق ــود	فرود ــه	وج از	جمل
افزایــش	 هم	چنیــن	 اقامتــی	 اســتاندارد	 هتل	هــای	 و	
زیرســاخت	های	درمانــی	اســتاندارد	بــرای	میزبانــی	از	

ــارد. ــی	د ــاران	خارج بیم
زیرســاخت	های	 مطلــوب	 وضعیــت	 پیگیــری	 بــرای	
ــی	 ــور	عمران ــی	ام ــاون	هماهنگ ــراغ	مع ــه	س ــگری	ب گردش

اســتانداری	قــم	رفتیــم.

ــاخت های  ــرای زیرس ــوب ب ــدازی مطل ــم ان چش
ــم ــی ق ــم درمان توریس

معــاون	هماهنگــی	امــور	عمرانــی	اســتانداری	قــم	دــر	
ــای	 ــای	ظرفیت	ه ــرای	ارتق ــد:	ب ــود	می	گوی ــوی	خ گفت	وگ
ــه	اســتانداردهای	 گردشــگری	ســالمت	اســتان	و	رســیدن	ب
مطلــوب	چنــد	بیمارســتان	احدــاث	شــده	اســت؛	هم	چنیــن	
ــه	 ــرار	اســت	ب ــم	ق ــم	ه ــی	ق ــزار	تخــت	خواب بیمارســتان	ه
ــم	 ــرد	توریس ــا	رویک ــال	۱۴۰۰	ب ــا	س ــد	ت ــاری	برس بهره	برد

ــید. ــتاندارد	الزم	خواهدرس ــه	اس ــی	ب درمان
ــرای	 ــی	ب ــت	خوب ــم	ظرفی ــد:	ق ــتی	می	افزای ــن	بهش محس
بیمــاران	خارجــی	دــارد	و	گردشــگران	عــرب	زبــان	بســیاری	
ــر	توریســم	 ــه	اگ ــد	ک ــان	انتخــاب	می	کنن ــرای	درم ــم	را	ب ق
ــش	 ــتغال	زایی	و	کاه ــث	اش ــود	باع ــاماندهی	ش ــی	س درمان

ــد	شــد. ــم	خواه ــکاری	ق ــرخ	بی ن
بــه	گفتــه	وی،	دــر	کنــار	ایــن	بیمارســتان	هــزار	تختخوابــی	
۲	هتــل	کــه	یکــی	۵	ســتاره	و	دیگــری	۴	ســتاره	اســت	دــر	
ــگاه	 ــاری	از	فرود ــا	بهره	برد ــت	و	ب ــده	اس ــه	ش ــر	گرفت نظ
اختصاصــی	قــم	هــم	ظرفیــت	ورود	گردشــگران	خارجــی	از	

ــت. ــد	یاف ــش	خواه ــی	افزای ــاران	خارج ــه	بیم جمل

ــگری  ــهیل گردش ــدف تس ــا ه ــه ای ب ــم نام تفاه
ــالمت س

ــع	دســتی	و	گردشــگری	 مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	صنای
ــی	 ــکاری	ف ــه	هم ــم	نام ــای	تفاه ــم	از	امض ــم	ه ــتان	ق اس
مابیــن	میــراث	فرهنگــی	و	دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	قــم	خبر	
می	دهــد	و	می	گویــد:	بــرای	همــکاری	مشــترک	بــرای	ارائــه	
تســهیالت	و	خدمــات	در	حــوزه	گردشــگری	ســالمت	تفاهم	

نامــه	ای	ایجــاد	شــده	اســت.
بــه	 نامــه	 تفاهــم	 ایــن	 می	افزایــد:	 یزدانــی	 حمیــد	
شــرکت	های	خدمــات	مســافرتی	اســتان	بــه	عنــوان	مجــری	
واجــد	شــرایط	برگزارکننده	گردشــگری	ســالمت	ابالغ	شــده	
ــش	گردشــگری	 ــزاری	همای ــری	برگ ــر	حــال	پیگی اســت	د

ســالمت	دــر	اســتان	هســتیم.
ــه	کمبــود	 وی	بیــان	می	کنــد:	نبــود	زیرســاخت	الزم	از	جمل
تعدــاد	بیمارســتان	های	»ای،	پــی،	دی«	دــار	و	مراکــز	درمانی	
واجــد	شــرایط	و	هتلینــگ	الزم	و	مهم	تــر	از	آن	وجــود	دالالن	

چالــش	اصلــی	ایــن	گردشــگری	در	قم	اســت.
یزدانــی	بیشــترین	حجــم	بیمــاران	خارجــی	را	از	کشــورهای	
و	 می	دانــد	 افغانســتان	 و	 بحریــن	 پاکســتان،	 عــراق،	
ــز	 ــی،	مراک ــتان	فرقان ــر	بیمارس ــال	حاض ــر	ح ــد:	د می	افزای
درمــان	نابــاروری	و	درمانگاه	هــای	تحــت	نظــارت	علــوم	
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کــه  اراکــی  قلوهــای   ۵ خانــواده 
یــک ســال ســخت را پــس از تولــد 
ــم  ــد ه ــرده ان ــپری ک ــان س فرزندانش
اکنــون گرفتــار مشــکل بیــکاری و 
مســکن بــوده و بــا وجــود کمــک 
هــای بهزیســتی و خیریــه ها،هنــوز بــا 

معضــات بســیار مواجــه انــد.

چنــد	قلوزایــی	دــر	ســال	های	اخیــر	افزایــش	پیدــا	کردــه	
و	بــا	مشــکالت	فراوانــی	همــراه	اســت	بــه	ویــژه	در	شــرایط	
ــه	 ــا	مواج ــت	کااله ــش	قیم ــا	افزای ــه	ب ــور	ک ــر	کش اخی
ــد	 ــد	و	فاق ــر	باش ــم	کارگ ــه	ه ــر	خانواد ــر	پد ــتیم.	اگ هس
درآمــد	مناســب	ایــن	مشــکالت	و	نگرانی	هــا	دوبرابــر	

می	شــود.
ــا	 ــه	روزی	اش	را	ب ــه	بچ ــنیده	ایم	ک ــا	ش ــر	ه از	بزرگ	ت
خــود	مــی	آورد	امــا	بــا	ایــن	شــرایط	ســخت	همــان	روزی	
ــازمان	بهزیســتی	 ــود.	س ــن	می	ش ــختی	تأمی ــه	س ــم	ب ه
بــر	اســاس	مادــه	۱۶	سیاســت	ابالغــی	خانوادــه	توســط	
مقــام	معظــم	رهبــری	کــه	بــه	ایجــاد	ســازوکارهای	الزم	
ــژه	 ــا	به	وی ــه	خانواده	ه ــالمت	همه	جانب ــا	س ــرای	ارتق ب
ــت	 ــر	جه ــد	آوری	د ــش	فرزن ــاروری	و	افزای ــالمت	ب س
ــه	 ــا	و	بالند ــالم،	پوی ــوان،	س ــه	ج ــاری	از	جامع برخورد
اشــاره	دــارد،	از	خانواده	هــای	چنــد	قلــو	حمایــت	
می	کنــد	کــه	ایــن	حمایــت	شــامل	پرداخــت	مســتمری	
ــد،	تأمیــن	هزینه	هــای	شــیر	خشــک،	 ــه	ازای	هــر	فرزن ب
پوشــک	و	دــر	نظــر	گرفتــن	تمهیداتــی	بــرای	صاحبخانــه	
شــدن	خانواده	هــای	دــارای	فرزندــان	چنــد	قلــوی	فاقــد	

مســکن	اســت.
ــام	 ــه	ن ــه	ای	ب ــته	خانواد ــال	گذش ــاه	س ــاد	م هشــتم	خرد
ــر	 ــتند،	د ــز	داش ــد	نی ــک	فرزن ــه	ی ــر	اراک	ک ــون	د دلیخ
دومیــن	بــاروری	صاحــب	پنــج	قلــو	شــدند	و	بــه	یــک	بــاره	

ــه	۸	نفــره	شــد. خانوادــه	۳	نفــره	تبدیــل	ب
پدــر	خانواده	دــر	مصاحبه	هــای	مختلف	مشــکالت	خــود	را	
عنــوان	کــرد	تــا	اینکه	اکثــر	دســتگاه	ها	بــه	ویژه	بهزیســتی	
ــش	 ــا	پی ــه	پ ــن	خانواد ــت	از	ای ــاعدت	و	حمای ــرای	مس ب
ــع	مشــکل	 ــه	دــر	خصــوص	رف ــرر	شــد	ک گذاشــتند	و	مق
بیــکاری	پدــر	خانوادــه،	مســکن	و	هزینه	هــای	چنــد	قلوهــا	

اقداماتــی	انجــام	شــود	و	کارهایــی	هــم	صــورت	گرفــت.
ــانه	ها	 ــا	رس ــه	ای	ب ــا	مصاحب ــج	قلوه ــر	پن ــراً	پد ــا	اخی ام
داشــته	و	عنــوان	کردــه	کــه	بــا	مشــکل	بیــکاری	و	مســکن	
مواجــه	اســت.	همچنیــن	وی	بیــان	کردــه	کــه	بــا	توجــه	به	
فشــار	مالــی،	وادــار	بــه	واگــذاری	تعدادــی	از	فرزندــان	خود	

بــه	بهزیســتی	شــده	اســت.
ــه	 ــه	ک ــالم	کرد ــز	اع ــتان	نی ــتی	اس ــل	بهزیس ــر	مقاب د
واگــذاری	فرزندــان	ایــن	پدــر	بــه	بهزیســتی	صحت	ندــارد	و	
از	طرفــی	تمــام	اقدامــات	قانونــی	الزم	دــر	حــد	اختیــارات	و	
تکالیــف	بهزیســتی،	بــرای	کمــک	بــه	ایــن	خانوادــه	و	حتی	

بیشــتر	از	آن	انجــام	شــده	اســت.
ــارات	 ــن	اظه ــه	و	همچنی ــن	خانواد ــر	ای ــت	پد ــای	صحب پ
معــاون	بهزیســتی	اســتان	مرکــزی	نشســته	تــا	زوایــای	این	
ــا	ایــن	 مســاله	بیشــتر	روشــن	شــود	و	بتــوان	دــر	رابطــه	ب
موضــوع،	اطــالع	رســانی	منصفانــه	ای	را	بــر	مبنــای	حقایــق	

انجــام	دــاد.
ــا  ــتم ام ــا نیس ــر کمک ه ــا: منک ــج قلوه ــدر پن پ

ــت ــوار اس ــیار دش ــرایط بس ش
پدــر	پنــج	قلوهــای	اراکــی	اظهــار	کــرد:	مصاحبــه	ای	کــه	
دــر	رابطــه	بــا	تحویــل	فرزندــان	بــه	بهزیســتی	انجــام	دادم	
و	اکنــون	خبــر	ســاز	شــده	مربــوط	بــه	دــو	مــاه	قبــل	اســت	
و	مــن	هــر	کاری	کــه	بــه	بهبــود	وضعیــت	فرزندانــم	کمــک	

کنــد	انجــام	می	دهــم	و	از	ایــن	بابــت	پشــیمان	نیســتم.
حمیــد	دلیخــون	ادامــه	دــاد:	دــر	آن	صحبت	هــا	حرفــی	از	
نادیدــه	گرفتــن	حمایت	هــای	بهزیســتی	اســتان	بــه	میــان	
نیامدــه	اســت	کــه	آن	هــا	بــا	توجــه	بــه	مطالــب	گفته	شــده	

ســریع	اقدامــات	خــود	را	بیــان	کردنــد.
ــت	 ــتان	از	روز	نخس ــتی	اس ــاره	کل	بهزیس ــزود:	اد وی	اف
بازدیــد	از	خانوادــه	مــن	گفــت	کــه	شــیر	خشــک	بچه	هــا	
ــا	 ــت	از	آن	ه ــن	باب ــد	و	از	ای ــن	می	کن ــال	تأمی ــو	س ــا	د را	ت
ــن	 ــم	ای ــر	پزشــک	فرزندان ــه	نظ ــا	توج ــم.	ب تشــکر	می	کن
شیرخشــک	ها	بــه	پنــج	قلوهــا	نمی	ســاخت،	مجبــور	
هســتم	آن	هــا	را	دــر	بــازار	بفروشــم	و	شــیر	خشــک	هــای	

ــم. ــاری	کن ــی	خرید خارج
پدــر	پنــج	قلوهــای	اراکــی	گفــت:	باتوجــه	بــه	اینکــه	پنــج	
ــه	 ــه	گفت ــا	ب ــد	و	بن ــاز	دارن ــتار	نی ــه	پرس ــاً	ب ــا	واقع قلوه
بهزیســتی	دــر	دســتورالعمل	ســازمان	تأمیــن	پرســتار	ذکر	
نشــده،	امــا	پرســتار	را	تأمیــن	کردند	و	ســه	پرســتار	آمدند	
ــه	 ــد	و	ب ــیدگی	نمی	ش ــا	رس ــه	بچه	ه ــد	ب ــه	بای ــور	ک و	آنط
بهزیســتی	هــم	ایــن	موضــوع	را	عنــوان	کردــم.	از	ابتدــای	
شــهریور	تاکنــون	بچه	هــا	پرســتار	ندارنــد	و	خودــم	و	

ــم. ــت	می	کنی ــا	مراقب ــج	قلوه ــرم	از	پن همس
دلیخــون	دــر	خصــوص	ماجــرای	کمک	هــای	مالــی	
ــده،	 ــت	ش ــه	وی	پرداخ ــه	ب ــاری	خان ــت	خرید ــه	باب ک
اظهــار	کــرد:	بــا	کمــک	بهزیســتی،	بنیــاد	علــوی	و	
ــم	و	وام	 ــاز	خود ــس	اند ــه	و	پ ــی	فقی ــه	ول ــر	نمایند دفت
ــه	 ــه	الهی ــر	منطق ــه	ای	را	د ــه	ام،	خان ــش	خان ــول	پی و	پ
ــم	و	 ــه	کرد ــک	قولنام ــره	چ ــو	فق ــی	د ــد	ط ــرای	خری ب

ذکــر	شــده	بــود	اگــر	چک	هــا	نقــد	نشــود	قولنامــه	فســخ	
ــغ	 ــوم	مبل ــک	د ــرای	چ ــد،	ب ــد	ش ــک	اول	نق ــت.	چ اس
ــتی	 ــرف	بهزیس ــه	از	ط ــود	ک ــم	ب ــان	ک ــون	توم ۳۰	میلی
ایــن	مبلــغ	توســط	خیریــن	جمــع	آوری	شــد	و	مــن	بــه	
ــن	 ــه	م ــغ	را	ب ــن	مبل ــه	ای ــم	ک ــه	کرد ــتی	مراجع بهزیس
ــه	قدــری	ایــن	مبلــغ	دیــر	پرداخــت	 پرداخــت	کننــد.	ب
شــد	کــه	چــک	مــن	نقــد	نشــد	و	معاملــه	بــه	هــم	خــورد.
وی	افــزود:	ایــن	پــول	همچنــان	موجــود	اســت	فقــط	اندکی	
از	آن	دــر	ایــن	مدــت	بابــت	هزینــه	فرزندــان	خــرج	شــده	
اســت.	مــن	بیــکار	هســتم	بــا	ایــن	گرانــی	و	قیمــت	بــاالی	
مســکن	دیگــر	نمی	توانــم	خانــه	خریدــاری	کنــم.	نزدیــک	
یــک	مــاه	اســت	کــه	دنبــال	خانــه	هســتم	و	هیــچ	کســی	
ــن	 ــد.	م ــاره	نمی	ده ــه	اج ــره	خان ــه	۸	نف ــک	خانواد ــه	ی ب
ــه	 ــا	ب ــم	ام ــاری	کن ــه	خرید ــک	خواب ــه	ی می	توانســتم	خان
نظــر	شــما	یــک	خانــه	۶۰	متــری	بــرای	خانوادــه	۸	نفــره	

ــی	اســت؟ کاف
پدــر	پنــج	قلوهــا	گفــت:	از	ســال	گذشــته	تاکنــون	
قول	هایــی	بــرای	اشــتغال	بــه	مــن	دادــه	شــد	امــا	تاکنــون	
ــنهاد	کاری	از	 ــج	پیش ــده	و	هی ــام	نش ــی	انج ــج	اقدام هی
ــک	 ــن	نزدی ــن	نشــده	اســت.	م ــه	م شــرکت	خصوصــی	ب
ــات	 ــک	شــرکت	ضایع ــر	ی ــم	د ــن	ه ــا	۲۲	فروردی ــد	ت عی
ــا	 ــی	ب ــهر	صنعت ــک	ش ــم.	اراک	ی ــوم	کار	می	کرد آلومینی
ــر	 ــکان	اســتخدام	د ــر	ام ــف	اســت	اگ ــای	مختل کارخانه	ه
ــی	نیســت،	 ــای	دولت ــک	ج ــا	ی ــوم،	پتروشــیمی	ی آلومینی
ــم	 ــم	برای ــن	کن ــه	را	تأمی ــرج	خانواد ــط	خ ــه	فق ــی	ک جای

ــت. ــی	اس کاف
دلیخــون	گفــت:	دــر	خصــوص	مؤسســه	خیریه	هــم	بگویم	
چنــد	بــار	دــر	تهیــه	پوشــک	و	شــیر	خشــک	بــه	فرزندانــم	
کمــک	کردنــد	امــا	نزدیــک	بــه	دــو	مــاه	اســت	کــه	از	آن	ها	
ــم	 ــا	ه ــام	مصاحبه	ه ــر	تم ــه	ام.	د ــت	نکرد ــزی	دریاف چی

گفتــه	ام	هرچــه	دــارم	را	مدیــون	مردــم	هســتم.
ــرای	حــل	مشــکل	 ــت:	ب ــان	گف ــر	پای ــا	د ــج	قلوه ــر	پن پد
ــه	مدــت	دــو	 ــه	ای	را	ب ــه	یــک	ارگانــی	قــرار	اســت	خان خان

تداوم حمایت بهزیستی

مصائب خانواده ۵ قلوهای اراکی در شرایط گرانی
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جامعــه ایـــران

ســال	دــر	اختیــار	مــا	قــرار	دهنــد	تــا	بتوانیــم	بــرای	خــود	
ــم. ــه	ای	فراهــم	کنی خان

	
ــج  ــاز پن ــورد نی ــوازم م ــکن و ل ــن مس ــرای تأمی ب

ــت ــده اس ــام ش ــای الزم انج ــا کمک ه قلوه
دــر	ادامــه	معــاون	اجتماعی	ادــاره	کل	بهزیســتی	اســتان	
مرکــزی		اظهــار	داشــت:	پدــر	ایــن	خانوادــه	ماننــد	هــر	
ــه	و	ماشــینی	 ــروزی	خان ــه	ام ــر	جامع ــه	دیگــر	د خانواد
نداشــته	اســت	و	بــا	داشــتن	یــک	فرزنــد	دــر	یــک	مغــازه	
ــر	حــال	از	 ــه	ه ــه	و	ب ــه	کار	بود ــزی	مشــغول	ب ــان	فانت ن
پــس	مخــارج	خانوادــه	بــر	مــی	آمدــه	تــا	اینکــه	صاحــب	
فرزندــان	پنــج	قلــو	شــده	و	پــس	از	متولــد	شــدن	
ــت	 ــش	را	دول ــی	نیازهای ــارد	تمام ــار	د ــش	انتظ فرزندان

ــازد. ــرف	س برط
ــوع	 ــا	مجم ــه	ب ــزود:	۴۳۲	خانواد ــی	اف ــی	مدد ــم	عل اعظ
حدــود	یــک	هــزار	کودــک	چنــد	قلــو	دــر	اســتان	مرکــزی	
وجــود	دــارد	و	بایــد	عدالــت	را	بیــن	آن	هــا	رعایــت	کنیــم،	
نــه	اینکــه	خدمــات	بهزیســتی	را	صرفــاً	بــه	یــک	خانوادــه	

ــم. معطــوف	کنی
وی	بیــان	کــرد:	با	تمــام	ایــن	تفاســیر،	از	بدــو	تولــد	نوزادان	
خانوادــه	دلیخــون،	ادــاره	کل	بهزیســتی	اســتان	ورود	پیدــا	
ــکاری	 ــه	مدد ــوط	ب ــای	مرب ــان	روز	کاره ــر	هم ــه	و	د کرد

انجــام	و	بــرای	خانوادــه	وی	پروندــه	تشــکیل	شــد.
ــزی	 ــتان	مرک ــتی	اس ــاره	کل	بهزیس ــی	اد ــاون	اجتماع مع
ــی	 ــه	۲۴	ال ــد	ماهیان ــا	بای ــج	قلوه ــن	پن ــرای	ای ــت:	ب گف
ــر	اســاس	 ــد	ب ۳۰	قوطــی	شیرخشــک	تهیــه	می	شــد	و	بای
دســتور	العمــل	نهایتــاً	تــا	یک	ســال	شــیر	خشــک	آن	هــا	را	
تأمیــن	می	کردیــم	امــا	ماهیانــه	۴۸	قوطــی	شــیر	خشــک	
بــه	آن	هــا	دادــه	می	شــود	و	تــا	دوســالگی	بچه	هــا	تأمیــن	

شــیر	خشــک	ادامه	دــارد.
علــی	مددــی	گفــت:	دــر	ادامــه	حمایــت	از	ایــن	خانوادــه	
از	ســوی	بنیــاد	علــوی	هــر	دــو	مــاه	مبلــغ	۲۲	میلیــون	و	
پانصــد	هــزار	ریــال	تــا	ســن	دــو	ســالگی	فرزندــان	پرداخت	
می	شــود	و	دــر	کنــار	آن	یک	مؤسســه	خیریــه	نیز	در	ســال	
ــه	صــورت	نقدــی	و	غیرنقدــی	از	خانوادــه	پنــج	 گذشــته	ب

قلوهــا	حمایــت	کردــه	اســت.
ــار	 ــه	اظه ــن	خانواد ــه	مشــکل	مســکن	ای ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــا	 ــر	ابتد ــه	د ــکل	خانواد ــل	مش ــتای	ح ــر	راس ــرد:	د ک
مبلــغ	۶۰	میلیــون	ریــال	ودیعــه	مســکن	بــه	آن	ها	از	ســوی	

ادــاره	کل	بهزیســتی	اســتان	پرداخــت	شــد.	از	طرفــی	دــر	
ــوع	 ــر	مجم ــه	د ــن	خانواد ــه	ای ــد	مســکن	ب راســتای	خری
ــون	 ــامل	۳۶۰	میلی ــال	ش ــارد	ری ــک	میلی ــه	ی ــک	ب نزدی
ــال	از	ســوی	 ــون	ری ــق	بهزیســتی،	۵۰۰	میلی ــال	از	طری ری
ــر	 ــوی	دفت ــز	از	س ــال	نی ــون	ری ــوی	و	۱۰۰	میلی ــاد	عل بنی

ــه	دــر	اســتان	پرداخــت	شــد. ــی	فقی نمایندــه	ول
ــزی	 ــتان	مرک ــتی	اس ــاره	کل	بهزیس ــی	اد ــاون	اجتماع مع
دــر	ادامــه	بیــان	داشــت:	پیــش	از	افزایــش	قیمــت	خانــه	
بــه	پدــر	پنــج	قلوهــا	پیشــنهاد	شــد	خانــه	ای	یکخوابــه	دــر	
ــه	 ــه	اینک ــه	بهان ــا	ب ــد	ام ــاری	کن شــهرک	های	اراک	خرید
خانــه	دــو	خوابه	نیــاز	دــارد	از	انجــام	این	کار	ســر	بــاز	زد	و	با	
افزایــش	قیمــت	مســکن،	نتوانســت	همــان	خانــه	یکخوابــه	

ــد. ــاری	کن ــم	خرید را	ه
ــه	 ــی،	ب ــای	قبل ــه	کمک	ه ــر	ادام ــزود:	د ــی	اف ــی	مدد عل
ــا	 ــه	اســتفاده	از	مهدکودــک	ی ــن	خانواد ــزرگ	ای ــد	ب فرزن
پیــش	دبســتانی	بــه	صــورت	رایــگان	پیشــنهاد	داده	شــده	

ــت. اس
ــای	 ــع	حمایت	ه ــتورالعمل	جام ــر	دس ــرد:	د ــان	ک وی	بی
ــتار	 ــن	پرس ــرار	داد ــار	ق ــر	اختی ــتی	د ــی	بهزیس اجتماع

تعریــف	نشــده	اســت،	امــا	دــر	راســتای	کاهــش	مشــکالت	
ــار	 ــر	کن ــه	د ــور	روزان ــه	ط ــتار	ب ــک	پرس ــه	ی ــن	خانواد ای

ــد. ــت	می	کن ــکان	مراقب ــه	از	کود خانواد
معــاون	اجتماعــی	اداره	کل	بهزیســتی	اســتان	مرکزی	در	
خصــوص	مشــکل	اشــتغال	پدــر	خانوادــه	پنــج	قلوهــای	
اراکــی	گفــت:	دــر	ارتبــاط	بــا	حــل	مشــکل	اشــتغال	پدــر	
ــد	و	 ــتانداری	تشــکیل	ش ــر	اس ــا	جلســه	ای	د ــج	قلوه پن
ــود	کارهایــی	از	طریــق	اســتانداری	دنبــال	شــود	 ــرار	ب ق
ــه	وی	 ــی	ب ــرکت	خصوص ــد	ش ــر	چن ــی	کار	د و	از	طرف
ــه	دلیــل	اینکــه	پدــر	پنــج	 پیشــنهاد	شــده	اســت.	امــا	ب
قلوهــا	خواســتار	کار	دــر	شــرکت	هایی	ماننــد پتروشــیمی 
و ایرالکــو و… اســت، پیشــنهاد ارائــه شــده را نمی	پذیرد.	
حتــی	بــه	او	کار	در	شــیفت	شــب	پیشــنهاد	شــده	و	گفته	
کــه	فرزندانــش	دــر	شــب	احتیــاج	بــه	مراقبــت	دارنــد	و	
ــن	اوصــاف	 ــا	ای ــذارد؛	ب ــا	بگ ــد	همســرش	را	تنه نمی	توان
کاری	کــه	مطابــق	شــرایط	و	معیارهــای	او	باشــد،	بســیار	

ــود. ــا	می	ش ــخت	پید س
ــته	 ــال	گذش ــاه	س ــی	م ــرد:	از	د ــار	ک ــی	اظه ــی	مدد عل
تاکنــون	ســازمان	بهزیســتی	ماهیانــه	مبلــغ	چهــار	میلیون	
و	۱۶۰	هــزار	ریــال	بــه	عنــوان	کمــک	هزینــه	معیشــت	بــه	

ــد. ــه	پرداخــت	می	کن ــن	خانواد ای
ــن	 ــه	ای ــه	ب ــتگاه	هایی	ک ــات	دس ــد	اقدام ــت:	بای وی	گف
ــازی	 ــفاف	س ــوم	ش ــرای	عم ــد	ب ــک	می	کنن ــه	کم خانواد
شــود	و	اگــر	خیرینــی	مایــل	بــه	کمــک	بــه	خانوادــه	پنــج	
قلوهــا	هســتند	می	تواننــد	بــرای	واریــز	کمک	هــای	
ــا	نیــت	خــاص	بــه	شــماره	حســاب	مشــارکت	های	 خــود	ب
شــماره	 بــه	 مرکــزی	 اســتان	 بهزیســتی	 مردمــی	

کننــد. اقدــام	 	۲۱۷۳۴۵۵۲۰۴۰۰۳
ــج	 ــر	پن ــتغال	پد ــکل	اش ــل	مش ــد	ح ــر	می	رس ــه	نظ ب
ــی	 ــرایط	کنون ــر	ش ــه	د ــن	خانواد ــکن	ای ــا	و	مس قلوه
ضــروری	اســت.	دــر	اینکــه	اقدامــات	حمایتــی	از	ســوی	
بهزیســتی	و	خیریه	هــا	بــرای	ایــن	خانوادــه	صــورت	
ــاوت	و	 ــون	قض ــه	بد ــا	چنانچ ــت.	ام ــکی	نیس ــه	ش گرفت
ــده	 ــرح	ش ــض	مط ــد	و	نقی ــای	ض ــه	صحبت	ه ــگاه	ب ن
ــود	 ــانی	خ ــگاه	انس ــی	و	از	جای ــبکه	های	اجتماع ــر	ش د
بــه	قضیــه	توجــه	کنیــم،	اذعــان	خواهیــم	کــرد	کــه	دــر	
ــام	آور	 ــای	سرس ــی	و	قیمت	ه ــی	کنون ــرایط	اقتصاد ش
ــاره کردــن یــک خانوادــه  ــه و… اد ــا، اجــاره خان کااله
هشــت نفــره	کار	بســیار	مشــکل	و	طاقــت	فرســایی	
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مشــکات دریــای جنــوب هــر روز 
در وســعت ایــن اکوسیســتم بخشــنده 
از  مصائبــی  می شــود،  عمیق تــر 
نابــودی آبزیــان و صیــد تــرال تــا ورود 
فاضــاب و آلودگی هــای نفتــی کــه 

ــت. ــه اس ــا را گرفت ــس دری نف

دریــا	آرام	اســت،	موج	هایــش	آرام	آرام	دــر	حرکــت	هســتند	و	
خــود	را	بــه	ســاحل	می	رســانند،	موجــی	تمــام	می	شــود	و	از	
پــس	آن	موجــی	دیگــر	برمی	خیــزد	و	راه	ســاحل	را	دــر	پیش	
ــا	 ــال	ها	و	قرن	ه ــا،	س ــا،	ماه	ه ــیکل	روزه ــن	س ــرد.	ای می	گی
ــر	 ــگار	ه ــراری	نمی	شــود؛	ان ــچ	گاه	تک ــی	هی ــارد	ول ــه	د ادام

موجــی	بــا	مــوج	دیگــر	تفــاوت	دــارد.
دــر	اعمــاق	دریــا	قایق	هایــی	دیدــه	می	شــوند	کــه	دــر	حــال	
صیــد	هســتند،	لنج	هایــی	نیــز	از	بندــر	بارگیــری	کردــه	و	در	
حــال	حرکــت	هســتند،	یــک	کشــتی	بــزرگ	دــر	حــال	عبور	
از	کانــال	اســت	تــا	خــود	را	بــه	بندر	برســاند،	دــر	گوشــه	ای	از	
ســاحل	چنــد	کودــک	و	چنــد	جــوان	دــر	حال	شــنا	هســتند	
و	چنــد	خانوادــه	نیــز	دــر	طــول	ســاحل	نشســته	و	بــه	دریــا	

ــده	اند. ــره	ش خی
ــن	 ــود.	از	ای ــم	ب ــای	عظی ــن	دری ــه	از	ای ــا	یک	گوش ــن	تنه ای
دریــای	بی	کــران	هــر	کــس	بهــره	ای	دــارد؛	یکــی	از	آن	رزق	
ــتفاده	 ــح	اس ــرای	تفری ــا	ب ــی	از	دری ــارد،	یک و	روزی	برمی	د
ــگار	 ــد	و	ان ــت	کرده	ان ــا	عاد ــه	دری ــز	ب ــی	نی ــه	و	گروه کرد

ــت. ــی	اس ــان	بی	معن ــا	زندگی	ش ــون	دری بد
ــد،	 ــا	آن	روزگار	می	گذران ــرد	ب ــی	می	گی ــه	ماه ــی	ک صیاد
تاجــری	کــه	بــاری	را	حمــل	می	کنــد	بــه	درآمدــی	
ــذت	 ــد	از	آن	ل ــا	شــنا	می	کن ــی	کــه	دــر	دری می	رســد،	جوان
می	بــرد	و	.	.	.	ولــی	ایــن	دریــا	از	خیلی	هــا	ناراحــت	و	دلخــور	

ــت. اس
	

دل دریا خون است
دریــا	از	صیادــی	دلخــور	اســت	کــه	بی	رویــه	صیــد	می	کنــد	
و	نســل	انــواع	آبزیــان	مأکــول	و	نامأکــول	را	دــر	خطــر	انقراض	
قــرار	دادــه	اســت،	دریــا	از	کســانی	ناراحت	اســت	که	ســال	ها	
اســت	فاضــالب	خــود	را	بــه	دریــا	می	ریزنــد،	دریــا	از	صیادان	
و	تجــاری	دلگیــر	اســت	کــه	وســط	دریــا	آشــغال	های	
ــی	 ــرکت	های	نفت ــا	از	ش ــد،	دری ــا	می	ریزن ــه	دری ــود	را	ب خ
ــن	آن	 ــه	کرد ــن	و	خف ــل	آلوده	کرد ــه	دلی ــا	ب و	نفت	کش	ه

شــاکی	اســت.
ــه	 ــه	خورد ــد	ضرب ــف	و	متعد ــل	مختل ــر	از	عوام ــا	آن	قد دری
اســت	کــه	دیگــر	رمقــی	بــرای	او	نماندــه	اســت	ولــی	دریــا	
ــوار	 ــارت	را	هم ــیر	تج ــد،	مس ــان	رزق	و	روزی	می	ده همچن
می	کنــد	و	نشــاط	بخش	اســت	ولــی	کســی	از	دــل	دریــا	خبر	

ــارد. ند
دــل	دریــا	خــون	اســت	و	روزبــه	روز	بــه	ســمت	زوال	و	نابودی	
ــا	 ــان	از	دری ــن	انســان	اســت	کــه	همچن پیــش	مــی	رود	و	ای
ــا	و	 ــع	دغدغه	ه ــرای	رف ــی	ب ــی	قدم ــرد	ول ــات	می	گی خدم

ــارد. ــا	برنمی	د ــای	دری نگرانی	ه

صید بی رویه و نابودی نسل آبزیان
ــان	 ــه	آبزی ــد	بی	روی ــال	صی ــه	دنب ــر	و	ب ــال	های	اخی ــر	س د
ــده	 ــا	وارد	ش ــه	دری ــیار	ســختی	ب ــای	بس ــا	ضربه	ه ــر	دری د
ــی	 ــرف	نابود ــر	ش ــی	د ــای	دریای ــی	از	گونه	ه ــت	و	برخ اس
ــرال	 ــد	ت ــد	صی ــد	مانن ــد.	برخــی	شــیوه	های	صی قرارگرفته	ان
آن	قدــر	مخــرب	اســت	کــه	دریــا	را	بــه	مــرز	نابودــی	کشــانده	

ــت. اس
ــی	 ــت،	برخ ــت	داران	محیط	زیس ــی	از	دوس بــه	گفتــه	یک
ــرال	اســتفاده	 ــد	ت صیادــان	دــر	طــول	ســال	آن	قدــر	از	صی
می	کننــد	کــه	انــگار	دریــا	را	شــخم	زده	انــد	و	هــر	نــوع	آبــزی	

کــه	دــر	دریــا	وجــود	دــارد	را	نابــود	می	کننــد.
ناصــر	محمدــی	که	دــل	خوشــی	از	وضعیــت	صیــد	و	صیادی	
ــی	 ــرال	را	عامل ــه	و	اســتفاده	از	شــیوه	ت ــد	بی	روی ــارد،	صی ند
ــد	و	اســتمرار	 ــا	می	دان ــان	دــر	دری ــواع	آبزی ــرای	نابودــی	ان ب
ایــن	وضعیــت	را	بــه	معنــای	پایــان	زندگــی	آبزیــان	می	دانــد.
متأســفانه	علی	رغــم	تذکرهایــی	کــه	همــواره	از	ســوی	
ــی	 ــه	و	جامع ــورد	قابل	توج ــود،	برخ ــر	می	ش ــئوالن	صاد مس
ــرد	و	 ــورت	نمی	گی ــد	ص ــرب	صی ــیوه	های	مخ ــن	ش ــا	ای ب
ــا	 بســیاری	از	صیادــان	از	ایــن	شــیوه	اســتفاده	کردــه	و	دری

را	نابــود	می	کننــد.
صیــد	تــرال	همــواره	مــورد	اعتــراض	فعــاالن	زیســت	محیطی	
بودــه	اســت	و	علی	رغــم	اینکــه	دــر	بســیاری	از	کشــور	
ــر	 ــی	د ــود	ول ــورد	می	ش ــد	برخ ــوع	صی ــن	ن ــا	ای ــدت	ب به	ش
ــده	 ــورد	نش ــوع	برخ ــن	موض ــا	ای ــی	ب ــا	به	خوب ــای	م آب	ه

ــت. اس

دِل دریا خون است

مصائب دریای جنوب؛از نابودی آبزیان تا انواع آلودگی  نفتی و غیرنفتی

سعید رضایی
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ورود فاضالب به دریا
یکــی	دیگــر	از	مشــکالت	اساســی	کــه	همــواره	گریبان	گیــر	
دریــا	بودــه	اســت،	ورود	فاضــالب	از	نقــاط	مختلــف	بــه	دریــا	
اســت	کــه	دــر	برخــی	از	شــهرهای	ســاحلی	شــاهد	وضعیــت	

اســفباری	دــر	ایــن	زمینه	هســتیم.
ــا	باعــث	آلودگــی	شــدید	آن	شــده	و	 ــه	دری ورود	فاضــالب	ب
عــالوه	بــر	مشــکالتی	کــه	بــرای	آبزیــان	و	موجودــات	دریایی	
ــره	 ــا	مخاط ــز	ب ــا	را	نی ــت	آب	دری ــد،	بهداش ــاد	می	کن ایج
روبــرو	کردــه	و	خطراتــی	را	بــرای	افرادــی	کــه	دــر	دریا	شــنا	

می	کننــد	ایجــاد	می	کنــد.
بــه	گفتــه	مدیــرکل	امــور	اجتماعــی	و	فرهنگــی	اســتانداری	
بوشــهر،	دــر	برخــی	از	نقــاط	ســاحلی	اســتان	بوشــهر	
ــا	هســتیم	کــه	ایــن	موضــوع	 ــه	دری شــاهد	ورود	فاضــالب	ب

می	کنــد. ایجــاد	 را	 نگرانی	هایــی	
عبــاس	برزگرزادــه	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	وضعیت	شــناگاه	های	
اســتان	بوشــهر	مشــخص	شــده	اســت،	ادامه	داد:	نقاط	آلوده	
ــاط	 ــر	نق ــت	و	د ــده	اس ــخص	ش ــذاری	زرد	مش ــا	پرچم	گ ب
غیرآلودــه	کــه	به	عنــوان	شــناگاه	رســمی	شــناخته	شــده	اند	

ــود. ــی	نصــب	می	ش ــم	آب پرچ
ــا	 ــه	دری ــل	آلوده	کنند ــا	عوام ــی	ب ــه	جد ــزوم	مقابل ــر	ل وی	ب
تأکیــد	کــرد	و	افــزود:	دریــا	متعلــق	بــه	همــه	مردــم	اســت	
و	هیچ	کســی	حــق	ندــارد	کــه	دریــا	را	آلودــه	کنــد	و	محیــط	

ناســالمی	بــرای	مردــم	دــر	کنــار	دریــا	ایجــاد	کنــد.

ورود پسماند شناورها به دریا
ــماند	 ــا،	ورود	پس ــه	دری ــل	آلوده	کنند ــر	از	عوام ــی	دیگ یک
شــناورها	بــه	دریــا	اســت؛	برخــی	از	شــناورها	بــا	بی	توجهــی	
بــه	مســائل	زیســت	محیطی	بخشــی	از	پســماند	تولیــد	خــود	
از	جملــه	انــواع	پالســتیک	و	بطری	هــا	را	بــه	دریــا	می	ریزنــد.
ــش	 ــند	و	بخ ــاحل	می	رس ــه	س ــماندها	ب ــن	پس ــی	از	ای برخ
زیادــی	از	ایــن	پســماندها	نیــز	دــر	بســتر	دریــا	باقــی	

ــی	 ــان	دریای ــرای	آبزی ــروز	مشــکالتی	ب ــث	ب ــد	و	باع می	مانن
می	شــوند	و	گاهــا	نابودــی	آن	هــا	را	رقــم	می	زننــد.

برخــی	از	صیادــان	نیــز	ادــوات	صیادــی	خــود	ازجملــه	تــور	و	
قــالب	و	طناب	هــای	ماهی	گیــری	را	دــر	دریــا	رهــا	می	کننــد	
کــه	ضربه	هــای	مهلکــی	را	بــر	پیکــره	آبزیــان	بی	دفــاع	دریــا	

وارد	می	کننــد.
ــی	 ــی	از	دوســت	داران	محیط	زیســت	دریای ــاد	تمجید مهرد
ــه	 ــام	ب ــه	اقد ــراد	ک ــار	برخــی	اف ــه	رفت ــه	نســبت	ب اســت	ک
تخلیــه	پســماند	دــر	دریــا	می	کننــد	بســیار	نگــران	اســت	و	
ایــن	موضــوع	را	از	عوامــل	نابودــی	ذخایــر	دریایــی	می	دانــد.
ــرب	 ــای	مخ ــن	رفتاره ــل	ای ــر	مقاب ــاد،	د ــه	مهرد ــه	گفت ب
ــام	 ــر	ای ــی	د ــت	داران	محیط	زیســت	دریای ــی	از	دوس تعداد
مختلــف	ســال	نســبت	بــه	پاک	ســازی	ســاحل	و	دریــا	

ــه	جمــع	آوری	 اقدــام	می	کننــد	و	دــر	حــد	امــکان	نســبت	ب
ــات	اصــاًل	 ــن	اقدام ــی	ای ــد	ول ــن	پســماندها	اقدــام	می	کنن ای

پاســخگوی	تخریب	هــا	نخواهــد	بــود.
	

استحصال اراضی از دریا
در	سـال	های	اخیر	بـه	بهانه	توسـعه،	تعرض	هـای	متعددی	به	
دریـا	صورت	گرفته	اسـت	و	دریاخـواری	نیز	رواج	یافته	اسـت؛	
هرچنـد	برخوردهایی	در	ایـن	زمینه	صورت	گرفته	اسـت	ولی	

همچنان	شـاهد	مشـکالتی	در	این	زمینه	هستیم.
بــه	گفتــه	فرهــاد	قلی	نــژاد	مدیــرکل	حفاظــت	محیط	زیســت	
اســتان	بوشــهر،	برخــی	از	ســواحل	اســتان	بوشــهر	زیســتگاه	
ــر	 ــوری	دیگ ــای	جان ــواع	گونه	ه ــی	و	ان ــنگ	های	مرجان آبس

بودــه	و	از	نظــر	زیســتی	ارزشــمند	اســت.
ــات	 ــی	از	اقدام ــا	یک ــی	از	دری ــتحصال	اراض ــزود:	اس وی	اف
مخربــی	اســت	موجــب	خســارت	فــراوان	بــه	اکوسیســتم	های	
دریایــی	به	ویــژه	زیســتگاه	مرجانــی	می	شــود	و	متأســفانه	در	
ــع	 برخــی	از	ســواحل	دــر	راســتای	احدــاث	و	اســتقرار	صنای
ــا	انجــام	می	شــود	کــه	دــر	اســتان	 اســتحصال	زمیــن	از	دری
بوشــهر	نیــز	از	ســال	های	پیــش	بخشــی	از	ســواحل	به	ویــژه	

دــر	عســلویه	و	کنــگان	استحصال	شــده	اســت.
مدیــرکل	حفاظــت	محیط	زیســت	اســتان	بوشــهر	ادامــه	داد:	
هرگونــه	اســتحصال	دریــا	و	آســیب	بــه	اکوسیســتم	ســواحل	
غیرقانونــی	و	اســتحصال	های	ضــروری	نیــاز	بــه	اخــذ	مجــوز	و	

مطالعــات	زیســت	محیطی	دارد.
وی	تصریــح	کــرد:	اســتحصال	زمیــن	از	دریــا	عــالوه	بــر	الــزام	
بــه	دریافــت	مجــوز	از	ســازمان	محیط	زیســت	نیازمنــد	

صدــور	مجــوز	از	ســایر	ارگان	هــای	متولــی	و	مســئول	نظیــر	
ــی	اســت. ــر	و	دریانورد ــازمان	بناد ــرو	و	س وزارت	نی

	
آلودگی های نفتی در دریا

ورود	آلودگی	هـای	نفتـی	به	دریـا	یکی	دیگـر	از	تخریب	هایی	
اسـت	که	باعـث	نابودی	و	مشـکالت	زیسـتی	در	دریا	شـده	و	
خطـر	بزرگی	بـرای	آبزیـان	محسـوب	می	شـود؛	آلودگی	هایی	
کـه	دـر	سـال	های	اخیـر	افزایـش	یافتـه	اسـت	و	بایـد	مقابله	

اساسـی	با	ایـن	پدیدـه	صـورت	گیرد.
بوشــهر	یــک	اســتان	صنعتــی	اســت	و	صنایــع	بزرگــی	
همچــون	نفــت	و	گاز	و	پتروشــیمی،	نیــروگاه	اتمــی	و	
ــا	 ــاق	دری ــر	اعم ــا	د ــا	و	ی ــار	دری ــر	کن ــی	د ــای	نفت پایانه	ه
ــه	ارمغــان	 ــا	ب ــرای	دری ایجادشــده	اند	کــه	آلودگی	هایــی	را	ب

می	آورنــد.
ایــن	آلودگی	هــای	نفتــی	گاهــا	ســطح	گســترده	ای	از	دریــا	
را	فــرا	می	گیــرد	و	دــر	برخــی	اوقــات	نیــز	فجایعــی	همچــون	

مــرگ	ماهیــان	و	دیگــر	آبزیــان	را	بــه	بــار	مــی	آورد.
هرچنــد	دریــا	به	شــدت	بخشــنده	اســت	ولــی	انســان	
حریــص	اســت	و	تــالش	دــارد	تــا	می	توانــد	از	دریــا	خدمــات	
ــا	ســرعت	دــر	 ــن	حــرص	باعــث	می	شــود	کــه	ب بگیــرد	و	ای

ــارد. ــا	قدــم	برد مســیر	نابودــی	دری
دــر	مجمــوع	بــا	دریــا	مهربــان	نیســتیم	و	قدــر	محبت	هــای	
بی	کــران	دریــا	را	نمی	دانیــم،	رفتــار	مناســبی	بــا	دریــا	
ــتیم	و	 ــع	آن	هس ــتفاده	از	مناب ــر	اس ــه	فک ــط	ب ــم	و	فق نداری
بــه	ایــن	فکــر	نمی	کنیــم	کــه	نتوانیــم	دریایــی	ســالم	را	بــه	

ــم. ــل	دهی ــه	تحوی ــل	های	آیند نس
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جامعــه ایـــران

گــچ  کارخانــه  و  معــدن  فعالیــت 
در  کــه  گاوکشــک  روســتای  در 
جنگل هــای دشــت بــرم قــرار گرفتــه 
هــر روز دامنــه تخریــب درختــان 
می کنــد  بیشــتر  را  بــادام  و  بلــوط 
ــبز  ــن س ــر ت ــچ ب ــفید گ ــش س ــا نق ت

کنــد. خودنمایــی  بلوط هــا 

اگــر	تــک	تــک	درختــان	قطــع	شــوند،	نفــس	تمــام	جنــگل	
هــا	گرفتــه	شــود،	انســان	بــاز	هــم	راهــی	بــرای	قطــع	عضــو	

طبیعــت	پیدــا	می	کنــد.
ــن	 ــه	زمی ــر	پای	شــان	ب ــان	داشــتند،	اگ ــا	زب ــر	درخت	ه اگ
ــا	 ــان	آنقدره ــای	انس ــی		مهری	ه ــود	ب ــا	وج ــود	ب ــر	نب گی

ــد.	 ــان	برنمی	آم ــی	ازش نامهربان
روســتای	گاوگشــک	یکــی	از	توابع	شهرســتان	کازرون	اســت	
کــه	بــا	توجــه	بــه	آن	کــه	ایــن	منطقــه	بخشــی	از	ذخیــرگاه	
زیســت	کــره	ارژن	و	پریشــان	اســت	کــه	چندســال	متوالــی	
مــورد	هجــوم	برخــی	از	ســرمایه	گــذاران	قــرار	گرفته	اســت.	
ــر	از	خــود	 ــه	جــز	دــه	قدــم	جلوت ــه	ب ــی	ک ســرمایه	گذاران
ــد	 ــه	چن ــه	عهد ــان	را	ب ــت	بدهی	ش ــد،	بازپرداخ نمی	بینن
نســل	بعــد	گذاشــته	اند	کــه	طبیعتــا	منطــق	هــم	از	تصــور	
ــی	 ــل	های	بعد ــط	نس ــا	توس ــت	کار	آن	ه ــی	بازپرداخ توانای

شــان	برنمی	آیــد.	
دــر	ایــن	منطقــه	بســیاری	از	درختــان	کهــن	ســال	قربانــی	
ــد	و	تنهــا	دلســوزی	و	 ــه	و	معادــن	شــده	ان ســاخت	کارخان
دلبســتگی	مردمــان	ایــن	منطقــه	باعــث	پیگیــری	ای	الزم	
ــای	 ــی	از	فعالیت	ه ــرات	ناش ــگل	از	خط ــات	جن ــرای	نج ب

معادــن	گــچ	شــده	اســت.
درختانــی	کــه	آنچنــان	گــچ	بــه	خوردشــان	دادــه	شــده	که	
یــا	از	بیــن	رفتنــد	یــا	دیگــر	فایدــه	ای	بــرای	جنگل	نداشــته	

انــد	و	قطــع	شــده	انــد.

قطع درختان بلوط و بادام برای کارخانه 
ــر	 ــور	غی ــوص	صد ــر	خص ــت	د ــط	زیس ــال	محی ــک	فع ی
قانونــی	مجــوز	بهــره	بردــاری	معادن	دــر	منطقه	گاوکشــک	
گفــت:	مطابــق	کنوانســیون	رامســر	و	قانــون	تصویــب	شــده	
ســال	۶۳	صدــور	پروانــه		بهره	بردــاری	معادــن	و	کارخانه	هــا	
درایــن	منطقــه	حفاظــت	شــده	مطلقــا	ممنــوع	اســت.	امــا	
متاســفانه	بعــد	از	ابطــال	مجــوز	بهــره	بردــاری	ایــن	منطقــه	
ــره	 ــور	به ــر	ســال	۹۷	مجــوز	صد ــا	د ــر	ســال	۹۴	مجدد د
بردــاری	بــه	یکــی	از	ســرمایه	گــزاران	ایــن	حــوزه	اعطا	شــد.	
صدــور	مجــوز	بهره	بردــاری	دــر	ایــن	منطقــه	همــراه	خــود	

تبعــات	زیادــی	در	پی	دــارد.
ســجاد	محمدــی	تصریــح	کــرد:	قطــع	درختــان	کهــن	بادام	
تلــخ	و	بلــوط	بــرای	ایجــاد	کارخانــه	گــچ	یکــی	از	مهــم	ترین	
پیامدهــای	ناشــی	از	صدــور	مجــوز	بهــره	بردــاری	کارخانــه	
دــر	ایــن	منطقــه	اســت.	بســته	شــدن	منافــذ	درختــان	این	
منطقــه	بــر	اثــر	گــرد	ناشــی	از	فعالیــت	کارخانــه	و	ماشــین	

هــای	ســنگین	یکــی	دیگــر	از	معایــب	آن	اســت.		
وی	بــا	بیــان	اینکــه	از	مســئوالن	جنگل	هــا	و	منابــع	طبیعی	
و	محیــط	زیســت	اســتان	انتظــار	مــی	رود	دــر	جهــت	رفــع	
ــه	 ــئوالن	ب ــی	مس ــت:	بی	توجه ــند،	گف ــج	بکوش ــن	بغرن ای
ــای	 ــود.	ج ــی	می	ش ــن	تلق ــی	توهی ــم	نوع ــی	مرد نارضایت
ــن	 ــه	ای ــی	ب ــای	دولت ــر	مجموعه	ه ــه	د ــارد	ک ــب	د تعج

ــون	دادــه	شــود. ــر	خــالف	قان ســادگی	مجــوز	ب
محمدــی	اضافــه	کــرد:	برخــی	از	مســئولین	بــا	بیــان	اینکــه	
محدودــه	فعالیــت	کارخانــه	را	از	۴۰۰	هکتــار	بــه	۸	هکتــار	
ــد.	 ــه	می	کنن ــود	را	توجی ــب	کار	خ ــد	اغل ــش	داده	ان کاه
ــر	 ــه	د ــت	کارخان ــر	فعالی ــه	اگ ــت	ک ــن	اس ــح	و	روش واض
متــراژ	چندصــد	هکتــاری	ممنــوع	اســت	بنابرایــن	فعالیــت	
دــر	محدودــه	۸	هکتــار	نیــز	خــالف	قانــون	اســت.	همچنین	
ــذارن	 ــالش	ســرمایه	گ ــد	ت ــا	دارن برخــی	از	مســئولین	ادع
ــران	 ــتان	ته ــه	از	اس ــن	منطق ــر	ای ــوز	د ــذ	مج ــرای	اخ ب
پیگیــری	شــده		و	بــه	مســئولین	ایــن	اســتان	ربطــی	ندــارد.

ــای  ــواب ه ــوز و ج ــال مج ــرای ابط ــت ب درخواس
ــی ــر منطق غی

دــر	ایــن	راســتا	یکــی	از	اعضــای	مجمــع	دانشــجویی	آرمان	

بــا	توجــه	بــه	اینکــه	بهــره	بردــاری	از	ایــن	منطقــه	مخالــف	
ــارس	 ــط	زیســت	ف ــه	محی ــت:	ب ــون	اســت؛	گف ــح	قان صری
یادــآوری	کنیــم	کــه	موافقــت	نامــه	کنوانســیون	رامســر	در	
ســال	۵۴	منعقــد	شــد	و	بــه	ثبــت	جهانــی	یونســکو	رســید.	
ــا	 ــه	اســت.	امــا	ب امــروز	ایــن	منطقــه	تحــت	مناطــق	۴	گان
توجــه	بــه	اســناد	و	مدــارک	موجــود	معادــن	گــچ	دــر	حــال	

فعالیــت	هســتند.
ــه	 ــه	ای	ب ــال		نام ــی	ارس ــاد:	ط ــه	د ــو	ادام ــه	نیکخ فهیم
ــرای	 ــیدگی	وی		ب ــتار	رس ــط	زیســت،	خواس ــازمان	محی س
ابطــال	مجــوز	معدــن	گــچ	شــدیم	و	دــر	جــواب	توجیه	هــای	
غیــر	منطقــی		نظیر	صدــور	مجــوز	از	تهــران	و	عدــم	دخالت		

محیــط	زیســت	اســتان	فــارس	دادــه	می	شــد.	
ــط	زیســت	اســتان	 ــاون	ســازمان	محی ــن	راســتا	مع ــر	ای د
فــارس	دــر	خصــوص	فعالیــت	معدــن	گــچ	گفــت:	
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ــن	 ــر	ای ــد	د ــچ	خاون ــن	گ ــده	معد ــر	ش ــای	صاد پروانه	ه
ــه	ســال	۱۳۵۹	اســت	کــه		شــامل	دــو	 ــوط	ب ــه،	مرب منطق
ــه	بهره	بردــاری	اســت.	دــر	راســتای	فعالیــت	معادــن	 پروان
گــچ	دــر	ایــن	منطقــه	باید	ایــن	نکتــه	را	دــر	نظر	داشــت	که	
دــر	ســال	۱۳۶۱	منطقــه	تحــت	حفاظــت	محیــط	زیســت	
اســتان	فــارس	قــرار	گرفــت؛	بنابریــن	پروانــه	بهــره	بردــاری	

دــو	معدــن	نــام	بردــه	بــه	قــوت	خــود	باقــی	بــود.
محمــد	نبــی	مرادــی	ادامــه	دــاد:	زمــان	تمدیــد	ایــن	دــو	
پروندــه	بهــره	بردــاری	ضابطــه	خاصــی	وجــود	نداشــت.	دــر	
اواســط	دهــه	هشــتاد	ســازمان	صنعــت	و	معدــن	و	تجــارت	
اســتان	فــارس	پروانــه	بهــره	بردــاری	ایــن	ســرمایه	گــذار	را	
بدــون	اســتعالم	از	ســازمان	محیــط	زیســت	اســتان	فــارس	

ــه	مدــت	۳	ســال	تمدیــد	کــرد. ب

ــا	 ــت:	ب ــذاران	گف ــرمایه	گ ــوق	س ــه	حق ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــه	 ــن	منطق ــد	ای ــه	بع ــال	۱۳۶۱	ب ــه	از	س ــه	آن	ک ــه	ب توج
تحــت	حفاظــت	محیــط	زیســت	اســتان	فــارس	قــرار	گرفت	
ــرا	 ــت	زی ــی	اس ــق	و	حقوق ــارای	ح ــز	د ــذار	نی ــرمایه	گ س
مجوزبهــره	بردــاری	را	قبــل	از	ســال	۶۱	از	طریــق	دیگــری	
ــن	طبیعــی	اســت	کــه	خواهــان	 اخــذ	کردــه	اســت	بنابرای
ــای	 ــی	پیگیری	ه ــن	ط ــد	بنابرای ــود	باش ــوق	خ ــق	و	حق ح
پــی	دــر	پــی	توانســته	مجــوز	فعالیــت	دوبــاره	معدــن	را	دــر	

ــرد. ــال	۹۷	بگی س
مرادــی	اضافــه	کــرد:	دــر	ســال	۱۳۹۱	بــا	توجه	بــه	پیگیری	
هــای	ایشــان	دســتور	کار	بنــا	بــه	ایــن	شــد	که	هــر	کدــام	از	

معادن	تنهــا	در	متــراژ	دــو	هکتارفعالیت	کنند.	
ــن	مســئول	ادامــه	دــاد:	دــر	ســال	۹۴	مجــوز	بهــره	 ای
بردــاری	توســط	ســازمان	محیــط	زیســت	اســتان	
فــارس	باطــل	شــد	و	تــا	ســال	۹۷	اجــازه	فعالیــت	
ــر	ســال	۹۷	طــی	 ــا	د ــه	نشــد	ام ــن	معادــن	داد ــه	ای ب
آقــای	 بــه	 بردــاران	 بهــره	 مکتــوب	 درخواســت	
ــت	و	 ــط	زیس ــازمان	محی ــابق	س ــس	س ــری	رئی کالنت
اســتاندار	وقــت،	و	طــی	نشســتی	بــا	کارگــروه	ســازمان	
ــه	 ــارس،	پروان ــتان	ف ــارت	اس ــن	و	تج ــت	و	معد صنع
بهــره	بردــاری	باطــل	و	بــه	مدــت	۵	ســال	مشــروط	بــر	
ــد	مجــوز	بهــره	 ــه	حبیــب	خاون ــان	ب عدــم	قطــع	درخت

بردــاری	دادــه	شــد.	
ــاد	 ــت	ایج ــان	جه ــع	درخت ــل	قط ــه	دلی ــخ	ب ــر	پاس وی	د
کارخانــه	گفــت:	الزمــه	فعالیــت	معدنــی	تخریــب	تعدادــی	
درخــت	اســت	و	قطــع	درخــت	دــر	محــل	فعالیــت	معدــن	

ــت.	 ــی	اس عاد
ــذ	 ــت	اخ ــی	جه ــای	زیاد ــرد:	پیگیری	ه ــه	ک ــی	اضاف مراد
ــارس	 ــتان	ف ــیت	اس ــط	زس ــط	محی ــن	توس ــوز	معاد مج
صــورت	گرفتــه	امــا	دــر	ســطح	اســتان	فعالیت	هــای	معدنی	
ــن	 ــر	ای ــا	د ــت	و	طبیعت ــه	اس ــورت	گرفت ــز	ص ــری	نی دیگ
منطقــه	نیــز	فعالیت	هــای	معدنــی	صــورت	گرفتــه	اســت.

دشت برم در خطر لیست قرمزیونسکو
دــر	ایــن	رهگــذر	یــک	فعــال	زیســت	محیطــی	شهرســتان	
ــک	 ــه	ی ــن	منطق ــه	ای ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــت:	ب کازرون	گف
ذخیــره	گاه	زیســت	ســپهر	اســت	و	زیــر	نظــر	یونســکو	بــه	
ثبــت	جهانــی	رســیده	و	اعتبــار	و	ارزش	بســیار	باالیــی	دارد		
همچنیــن	منطقــه	حفاظــت	شــده	نیــز	می	باشــد	کــه	تنوع	

ــر	آن	 ــی	د ــیار	باالی ــتی	بس زیس
ــال	 ــن	ح ــر	عی ــارد	و	د ــود	د وج
ــز	 ــوزن	زرد		نی ــت	گ ــل	زیس مح
هســت	بایــد	نســبت	بــه	مراقبــت	
ــی	 ــات	جد ــا	اقدام ــن	فضاه از	ای

ــرد. ک
علــی	اکبــر	کاظیمینــی	با	اشــاره	
ــه	 ــن	منطق ــا	ای ــه	نهایت ــه	اینک ب
ارزش	اکولوژیکــی	بســیار	باالیــی	
ــرد:	 ــان	ک ــارد،	بی ــور	د ــر	کش د
ــک	 ــت	ی متاســافانه	مجــوز	فعالی
معدــن	گچ	دــر	ســالیان	گذشــته	
از	مالــک	 بــا	گرفتــن	تعهــد	
ــر		 ــال	صاد ــه	س ــت	س ــه	م آن	ب
ــت	 ــن	مد ــود	از	ای ــده	ب ــرار	ش ق
معدــن		رهــا	و	تعطیــل	شــود	
امــا	بازهــم	بــا	رایزنــی	هایــی	کــه	
ــط	 ــازمان	حفاظــت		محی ــر	س د
زیســت	و	نمایندــگان	صنعــت	
ــر	 ــت	و	ب ــورت	گرف ــت	ص و	معد
خــالف	تعهدــی	کــه	بهــره	بردــار	
دادــه	بــود	و	همچنیــن	بــر	
خــالف	اینکــه	دــر	ایــن	موقعیــت	
ــود	 ــی	موج ــواد	قانون ــق	م و	طب
نبایــد	برداشــت	بعــد	از	ایــن	
مدــت	صــورت	مــی	گرفــت،	بهره	

بردــار	بــه	مدــت	۵	ســال		دیگــر	مجــوز	برداشــت	معدــن	از	
یــک	ســینه	کاری	هشــت		هکتــاری	دریافــت	کردــه	اســت.

	
گرد گچ بر روی برگ های درختان 

وی	گفــت:	مهــم	ایــن	اســت	کــه	چــه	کســی	مــی	
خواهــد	مســئولیت	آســیب	هــای	واردــه	بــه	ایــن	منطقــه	را	
ــه	کارشناســی	از	طریــق	 جوابگــو	باشــد.		چنانچــه	هــر	گون
کارشناســان	یونســکو	بــر	روی	ایــن	منطقــه	صــورت	بگیــرد،	
ــا	آســیب	هایــی	کــه	قبــال	وارد	شــده	بودــه	نظیــر	 قطعــا	ب
جادــه	کشــی	هــا،	کارخانــه	گــچ	و	مســائل	دیگــر	نظیــر	این	
معدــن	هــر	لحظــه	ممکــن	اســت	کــه	بــر	اســاس	گــزارش	
هــای	اکولوژیکــی		آنهــا	ایــن	منطقــه	دــر	لیســت	قرمــز	قرار	

ــرد. گی
ایــن	فعــال	محیــط	زیســت		بــا	اشــاره	بــه	مادــه	دــو	بنــد	
الــف	کــه	فعالیــت	هــای	ایــن	چنینــی	را	خــالف	قانونــی	
ــا	 ــه	قطع ــر	حالیســت	ک ــن	د ــرد:	ای ــان	ک ــد،	بی ــی	دان م
بســیاری	از	مردــم	و	جوامــع	محلــی	شــغل	هایــی	داشــته	
ــه	 ــه	اینک ــا	توجــه	ب ــط	زیســت	ب ــازمان	محی ــه	س ــد	ک ان
دــر	منطقــه	حفاظــت	شــده	و	ذخیــره	گاه	زیســت	ســپهر	
ــر	 ــوز	صاد ــا	مج ــغل	ه ــازی	آن	ش ــرای	راه	اند ــه	ب بود
نکردــه	و	دادــن	اینگونــه	مجوزهــا	بــه	افرادــی	کــه	بومــی	
منطقــه	نیــز	نیســتند	پیامدهــای	ناگــواری	بــرای		محیــط	

زیســت	خواهــد	داشــت.
ــه	گــزارش	مهــر،	محیــط	زیســت	اســتان	فــارس	میــراث	 ب
ــت	 ــش	جمعی ــروزه	افزای ــت.	ام ــتان	اس ــن	اس ــاکان	ای نی
ــارس	را	تهدیــد	 خطــرات	جدــی	محیــط	زیســت	اســتان	ف
ــر	 ــی	نظی ــل	طبیع ــا	عوام ــار	آن	ه ــر	کن ــه	د ــد	ک می	کن
خشکســالی	کــم	نیســت	بــا	توجــه	بــه	ایــن	مشــکالت	بایــد	
تالش	هایــی	بــرای	کاهــش	تخریــب	آن	بــه	دســت	عوامــل	

انســانی	داشــت.
نفــس	جنــگل	هــای	بلــوط	بــا	ایــن	فعالیــت	هــای	معدنی	و	
صنعتــی	گرفتــه	و	فعــاالن	محیــط	زیســت	از	متولیــان	امــر	

مــی	خواهنــد	راهــی	بــرای	تنفــس	درختــان	پیدــا	کننــد.
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چهــار  حــدود   98 ســال  ابتدایــی  روزهــای  ســیل  از 
ماهــی می گــذرد ولــی همچنــان مشــکات در برخــی 
مناطــق و روســتاها بــه قــوت خــود باقــی اســت، وضعیــت 
تعریفــی  مردادمــاه  در  فروردین مــاه  ســیل زده های 

نــدارد.

حدـود	چهـار	مـاه	از	وقـوع	سـیل	ویرانگـر	دـر	شهرسـتان	
پلدختـر	می	گـذرد،	زیرسـاخت	های	شـهری،	پل	هـا،	ابنیه،	
جاده	هـای	مواصالتـی	و	راه	هـای	روسـتایی	خسـارت	های	
فراوانـی	دیده	انـد	و	اما	روند	بازسـازی	این	زیرسـاخت	ها	در	

شهرسـتان	به	کندـی	پیـش	مـی	رود.
اگرچــه	بخشــی	از	ایــن	خســارت	ها	ازجملــه	ترمیــم	
ــا	 ــع	شــده	ام ــر	روســتاها	رف ــی	د ــود	زیاد ــا	حد ــا	ت پل	ه
هنــوز	مشــکالت	فراوانــی	دــر	زمینه	مســکن،	کشــاورزی،	
باغــات،	بهداشــت، مدــارس، کســب وکار و… پیــش روی 
ــیل	زدگان	 ــه	س ــی	و	دغدغ ــب	نگران ــم اســت و	موج مرد
پلدختــر	شــده	و	رفــع	آن	هــا	نیــاز	بــه	توجه	بیشــتر	دــارد.
ــه	 ــکالت	ب ــائل	و	مش ــف	مس ــم	و	کی ــالع	از	ک ــرای	اط ب
مناطــق	ســیل	زده	شــمال	و	جنــوب	شهرســتان	پلدختــر	
رفتــه	و	پــای	دــرد	دــل	ســیل	زدگان	نشســته	اســت.	با	هم	
ــم. ــا	را	می	خوانی ــارات	آن	ه ــا،	انتظ ــکالت،	دغدغه	ه مش

ــدم  ــل ع ــه دلی ــد« ب ــی »بابازی ــی اهال نگران
احــداث دیــواره ســاحلی

یکــی	از	اهالــی	روســتای	ســیل	زده	»بابازیــد«	پلدختــر	به	
ــرد	و	 ــاره	ک ــتا	اش ــن	روس ــم	ای بخشــی	از	مشــکالت	مرد
گفــت:	بخــش	وســیعی	از	زمین	هــای	کشــاورزی	و	باغــات	
ــور	 ــیل	به	ط ــان	س ــر	جری ــتا	د ــاورزان	روس ــر	کش انجی
کامــل	از	بیــن	رفتــه	و	تاکنــون	هیــچ	کمکــی	بــه	صاحبان	

اراضــی	نشــده	اســت.
ــه	روســتای	 ــه	اینک ــا	توجــه	ب ــزود:	ب ــی	اف خشــایار	جواد
»بابازیــد«	دــر	حاشــیه	و	هم	ســطح	رودخانــه	»کشــکان«	

اســت	تأخیــر	دــر	احدــاث	دیــواره	ســاحلی	و	جمع	شــدن	
ــی	 ــد	خاک ــت	س ــر	پش ــیل	د ــه	از	س گل	والی	به	جاماند

ــرای	ســاکنان	اســت. ــگ	خطــری	ب روســتا	زن
ــی	و	 ــی،	ایمن ــول	مهندس ــت	اص ــم	رعای ــت:	عد وی	گف
حقــوق	مردــم	روســتای	»بابازیــد«	دــر	بازســازی	حاشــیه	
ــل،	 ــت	پ ــه	باالدس ــن	آبراه ــدود	کرد ــتا	و	مس ــل	روس پ
ــت. ــتا	اس ــکالت	روس ــر	مش ــری	آن	از	دیگ ــط	مج توس

عبدالرضــا	قوچــی	یکــی	دیگــر	از	اهالــی	روســتای	
ــی	و	 ــی	از	اهال ــت:	جمع ــار	داش ــر	اظه ــد«	پلدخت »بابازی
ســاکنان	روســتا	کــه	دــر	جریــان	ســیل	خســارت	دیده	اند	
جوانانــی	هســتند	کــه	تشــکیل	خانوادــه	داده	و	هنــوز	در	
خانــه	پدــری	زندگــی	می	کردنــد	و	ایــن	دــر	حالــی	اســت	
ــی	 ــه	معضل ــا	ب ــه	آن	ه ــم	پرداخــت	تســهیالت	ب ــه	عد ک

ــده	اســت. ــل	ش تبدی
وی	افــزود:	تأخیــر	دــر	بازســازی	منــازل	تخریبــی	ناشــی	
از	ســیل،	ســردرگمی	و	بالتکلیفــی	تعدادــی	از	مردــم	دــر	
خصــوص	جابجایــی	یــا	عدــم	جابجایــی	تعدادــی	از	منازل	
تخریبــی،	عدــم	الی	روبــی	مســیر	رودخانــه	دــر	محدوده	
»بابازیــد«،	تغییــر	مســیر	رودخانــه	و	عدــم	هدایــت	
رودخانــه	دــر	مســیر	اولیــه	و	طبیعــی	خــود	از	مشــکالت	
و	تهدیدهــای	موجــود	بــرای	ســاکنان	روســتای	»بابازیــد«	

ــت. اس

راه ارتباطی »تیمورآباد« همچنان قطع است
ــه	 ــه	عمد ــز	ب ــر	نی ــاد«	پلدخت ــتای	»تیمورآب ــار	روس دهی
مشــکالت	روســتا	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	خیابــان	ولیعصــر	
)عــج(	ایــن	روســتا	و	چهــار	ســاختمان	مســکونی	حاشــیه	
ــال	 ــاه	س ــیل	فروردین	م ــر	س ــر	اث ــکان	ب ــه	کش رودخان

ــت. ــده	اس ــاری،	تخریب	ش ج
ــش	 ــت	بی ــا	گذش ــت:	ب ــار	داش ــور	اظه ــی	پ ــر	لطف مظف
از	۱۰۰	روز	تابه	حــال	هیــچ	اقدامــی	بــرای	بازســازی	
آســیب	های	ناشــی	از	ســیل	دــر	روســتا	صــورت	نگرفتــه	و	

بنیــاد	مســکن	اصفهــان	به	عنــوان	اســتان	معیــن	و	بنیــاد	
مســکن	شهرســتان	تاکنــون	دــر	رابطــه	بــا	خســارات	دــر	
ــر	 ــن	ام ــد	و	ای ــام	نداده	ان ــی	انج ــام	عمل ــتا	اقد ــن	روس ای

صدــای	مردــم	خســارت	دیده	را	درآوردــه	اســت.
وی	افـزود:	راه	ارتباطـی	روسـتای	»تیمورآبـاد«	پلدختر	بر	
اثـر	سـیل	به	صـورت	۱۰۰	درصـد	تخریب	شـده	و	مردـم	
به	ناچـار	از	کـوه	و	کمـر	بـرای	عبـور	و	مـرور	به	روسـتاهای	

دیگـر	و	شهرسـتان	پلدختـر	اسـتفاده	می	کنند.
ــرد:	 ــه	ک ــر	اضاف ــاد«	پلدخت ــتای	»تیمورآب ــار	روس دهی
تلفــن	همــراه	و	ثابــت	روســتا	همچنــان	قطــع	و	لولــه	گاز	
کــه	در	محیــط	باز	دــر	مجــاورت	کوه	صخــره	ای	قــرار	دارد	
هرلحظــه	دــر	آن	امــکان	انفجــار	وجود	دــارد	و	جــان	اهالی	

ــه	مخاطــره	انداختــه	اســت. را	ب
وی	افــزود:	تخریــب	و	آب	گرفتگــی	زمین	هــای	کشــاورزی	
ــه	و	 ــرار	داد ــود	ق ــعاع	خ ــت	ش ــم	را	تح ــت	مرد معیش
ــت	 ــود	را	از	دس ــد	خ ــغل	و	درآم ــتا	ش ــاورزان	روس کش

ــد. ــی	می	کنن ــتی	زندگ ــر	و	تنگدس ــر	فق ــد	و	د دادن
لطفــی	پــور	اضافــه	کــرد:	عدــم	سرکشــی	و	بازدیــد	
ــی	 مســئوالن	از	روســتا	مردــم	را	گالیه	منــد	کردــه	و	اهال
کــه	دــر	جریــان	وقــوع	ســیل	متحمــل	خســارت	شــده	اند	
ــکن	 ــاد	مس ــخگویی	بنی ــم	پاس ــل	عد ــه	دلی ــون	ب تاکن
شهرســتان	پلدختــر	بالتکلیــف	مانده	انــد،	بــه	آن	هــا	
توجهــی	نشــده	و	اقــالم	معیشــتی	و	لوازم	خانگــی	دریافت	

نکرده	انــد.
دهیــار	روســتای	»تیمورآبــاد«	پلدختــر،	گفــت:	متأســفانه	
بــر	اثــر	نبــود	راه	ارتباطــی	یکــی	از	اهالــی	که	دچــار	حمله	
قلبــی	شــده	بــود	بــه	دلیــل	دیــر	رســیدن	بــه	درمانــگاه	
بــر	اثــر	ایســت	قلبــی	جــان	خــود	را	از	دســت	دــاد	و	یــک	
جــوان	بــا	غرق	شــدن	دــر	رودخانــه	کشــکان	جــان	باخت.

ــوز  ــودار« هن ــه »زی ــاورزان منطق ــکالت کش مش
ــت پابرجاس

جامعــه ایـــران
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ــد	 ــت:	بع ــر	گف ــتای»زیودار«	پلدخت ــورای	روس ــو	ش عض
ــاد	 ــاه	ســال	جــاری	کارشناســان	جه از	ســیل	فروردین	م
کشــاورزی	بخــش	معمــوالن	دــر	منطقــه	زیودــار	حاضــر	
شــدند	و	میــزان	خســارات	را	دــر	حضــور	صاحبــان	اراضی	

بررســی	و	ارزیابــی	کردنــد.
ــاورزان	 ــاران	و	کش ــت:	باغد ــار	داش ــی	اظه ــم	محب رحی
ــه	جهــاد	کشــاورزی	بخــش	 ــا	مراجعــه	ب خســارت	دیده	ب
ــه	 ــاره	مربوط ــل	اد ــکیل	و	تحوی ــه	تش ــوالن	پروند معم

داده	انــد.
وی	افــزود:	امــا	متأســفانه	باگذشــت	چنــد	مــاه	از	ســیل،	
ــی	 ــور	و	حت ــاژ،	موت ــتم	پمپ ــاغ،	سیس ــه	ب ــی	ک باغداران
زمیــن	خــود	را	دــر	جریــان	وقــوع	ســیل	از	دســت	دادنــد	
وقتــی	بــه	ادــارات	مربوطــه	مراجعــه	می	کننــد	دــر	جواب	
ــه	 ــا	فاکتــور	خریــد	لول ــور	تلمبــه	و	ی ــه	موت از	آن	هــا	پروان
ــتر	 ــور	لیس ــال	موت ــور	مث ــه	به	ط ــد	درحالی	ک می	خواهن

ــه	ندــارد. ــا	مارگــو	پروان ی
ــت:	از	 ــر	گف ــار«	پلدخت ــتای	»زیود ــورای	روس ــو	ش عض
مســئوالن	جهــاد	کشــاورزی	شهرســتان	تقاضــا	می	شــود	
ــار«را	 ــه	»زیود ــاران	منطق ــاورزان	و	باغد ــکالت	کش مش

ــد. ــرف	کنن ــا	را	برط ــکل	آن	ه ــد	و	مش ــی	بگیرن جد

ــای  ــر خانه ه ــر« زی ــم مه ــردم »چ ــی م زندگ
ــده ــارت دی خس

یکــی	از	ســاکنان	روســتای	ســیل	زده	»چــم	مهــر«	
ــود	۱۱۰	روز	از	 ــه	اینکــه	حد ــا	توجــه	ب ــت:	ب ــر	گف پلدخت
ســیل	۱۲	فروردین	مــاه	ســال	جــاری	می	گــذرد	روســتای	
ــی	 ــارای	مشــکالت	فراوان ــوز	د ــر«	هن ــیل	زده»چم	مه س

ــت. اس
بهنــام	احمدــی	اظهــار	داشــت:	مردــم	این	روســتا	بیشــتر	
بــرای	ســکونت	و	ادامــه	زندگــی	بــه	شــهرهای	پلدختــر	و	
دــره	شــهر	ایــالم	و	برخــی	حتــی	بــه	خرم	آبــاد	و	تعدادــی	
نیــز	بــه	روســتاهای	»ســراب	حمــام«	و	بخــش	»ماژیــن«	

ــرت	کردند. مهاج
وی	افــزود:	برخــی	از	ســیل	زدگان	ایــن	روســتا	دــر	
خانه	هــای	تخریب	شــده	دــر	جریــان	ســیل	زندگــی	
می	کننــد	و	ایــن	امــر	خطراتــی	را	بــرای	آن	هــا	بــه	همــراه	
دــارد	و	به	محــض	وقــوع	کوچک	تریــن	زلزلــه	دــر	معــرض	

ــتند. ــر	آوار	هس خط
	

ــع  ــان قط ــر« همچن ــم مه ــای منطقه»چ تلفن ه

ــت اس
یکــی	دیگــر	از	اهالــی	روســتای»چم	مهــر«	اظهار	داشــت:	
بنیــاد	مســکن	تاکنــون	شــروع	بــه	ساخت	وســاز	اساســی	
ــزی	 ــه	و	پی	ری ــن	روســتا	نکرد ــای	ســیل	زدگان	ای خانه	ه

یکــی	دــو	ســاختمان	دردی	دــوا	نمی	کند.
الهــه	یعقوبــی	بــا	انتقــاد	از	نحــوه	توزیــع	اقــالم	و	وســایل	
ــتا	 ــن	روس ــر	ای ــالم	اساســی	د ــع	اق ــزود:	توزی ــی	اف خانگ
ــار	کاال	 ــد	ب ــه	ای	چن ــه	عد ــه	ای	ک ــه	به	گون ــه	نبود عادالن
ــا	افرادــی	دــر	روســتا	هســتند	کــه	 ــت	کردــه	و	ام دریاف
ــد. ــت	نکرده	ان ــل	دریاف ــی	را	کام ــالم	اساس ــون	اق تاکن

ــتای	 ــر	روس ــت	د ــت	و	اینترن ــای	ثاب ــت:	تلفن	ه وی	گف
»چــم	مهــر«	قطــع	و	مدتــی	اســت	شــایعه	بیمــاری	هاری	
ــه	اســت. ــم	را	وحشــت	زده	کرد ســگ	های	روســتا،	مرد

یعقوبــی	افــزود:	عــالوه	بــر	خســارات	و	آســیب	های	ســیل	
دــر	بخــش	کشــاورزی	اکنــون	نیــز	کــه	فصــل	برداشــت	
ــا	 ــه	گوجه	فرنگــی	اســت	ی محصــوالت	کشــاورزی	از	جمل
ــه	 ــر	ارزان	ب ــا	آن	قد ــد	و	ی ــاری	نمی	کن کســی	آن	را	خرید
فــروش	می	رســد	کــه	پــول	آن	حتــی	بــرای	خریــد	جعبــه	

ــت. ــی	نیس ــته	بندی	کاف بس
	

تکلیــف زمین هــای کشــاورزی تخریــب شــده از 
ســیل هنــوز مشــخص نشــده اســت

عضــو	شــورای	روســتای»چم	مهــر«	گفــت:	بــا	توجــه	بــه	
ساخت	وســاز	جدیــد	دــر	روســتا	قــرار	بــود	ابتدــا	مســئله	
ــا	 ــا	ب ــود	ت ــل	ش ــرل	آب	ح ــرای	کنت ــواره	ب ــازه	و	دی س
نخســتین	بــاران	پاییــزی	ساخت	وســازهای	جدیــد	تحــت	
تأثیــر	ســیالب	از	بیــن	نــرود	امــا	تاکنــون	ایــن	امر	دــر	حد	

ــت. ــه	اس ــعار	باقی	ماند ش
ــی	 ــیاری	از	اهال ــت:	بس ــار	داش ــری	اظه ــر	کالنت علی	اکب
ــت	 ــه	دریاف ــق	ب ــون	موف ــر«	تاکن ــم	مه ــتای	»چ روس
تســهیالت	معیشــتی	نشــده	اند	و	زیرســاخت	های	روســتا	

ــد. ــازی	دارن ــه	بازس ــاز	ب ــاول	نی ــه	جد ازجمل
ــارت	 ــت:	خس ــر«	گف ــتای»چم	مه ــورای	روس ــو	ش عض
ــا	خــود	بردــه	و	 موتــور	تلمبه	هایــی	کــه	ســیل	آن	هــا	را	ب
وســیله	امرارمعــاش	مردــم	بودــه	تاکنــون	پرداخت	نشــده	
ــه	کشــاورزی	و	باغــات	 ــن	موضــوع	باعــث	خســارت	ب و	ای

می	شــود.
وی	افــزود:	کشــاورزانی	کــه	دــر	ایــن	روســتا	موتــور	تلمبه	
ــد	هــر	روز	دربه	دــر	 ــرای	آبیــاری	مــزارع	دارن گازوئیلــی	ب
ــرای	تهیــه	ســوخت	هســتند،	کســی	پاســخگو	نیســت	 ب
ــیل	 ــده	از	س ــاورزی	تخریب	ش ــای	کش ــف	زمین	ه و	تکلی

هنــوز	مشــخص	نشــده	اســت.
ــم	 ــن	»چ ــتایی	بی ــه	روس ــرد:	جاد ــه	ک ــری	اضاف کالنت
مهــر«	و	روســتای	»میدــان	بــزرگ«	به	عنــوان	تنهــا	جادــه	
اضطــراری	و	دــر	حقیقــت	راه	نجات	این	روســتا	دــر	مواقع	
ــود	آســفالت	شــود	 ــرار	ب ــه،	ق ــان	رودخان ضــرورت	و	طغی
کــه	تاکنــون	در	ایــن	رابطــه	اقدــام	عملــی	صــورت	نگرفته	

اســت.
عضــو	شــورای	اســالمی	روســتای»چم	مهــر«	گفــت:	قــرار	
بــود	مســئله	ادــوات	کشــاورزی	توســط	تعــاون	روســتایی	
ــرای	 ــم	ب ــوز	مشــخص	نشــده	و	مرد ــه	هن ــود	ک حــل	ش
ــهر	 ــه	ش ــد	ب ــیمیایی	بای ــود	ش ــه	ک ــو	کیس ــت	د دریاف

ــد. ــر	برون پلدخت

ــدم  ــل ع ــه دلی ــی ب ــای عفون ــر بیماری ه خط
دفــع فاضــالب خانه هــا

یکــی	دیگــر	از	اهالــی	روســتای	»چــم	مهــر«	افــزود:	دــر	
رابطــه	بــا	ساخت	وســاز	منــازل	تخریب	شــده	بنیــاد	

جامعــه ایـــران
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افــزوده  بــا  امســال  اربعیــن  زوار 
جمــع  بــه  خســروی  مــرز  شــدن 
ــراق  ــران و ع ــرزی ای ــای م گذرگاه ه
ــد  ــرز می توانن ــن م ــرای خــروج از ای ب
ــد. ــور کنن ــی عب ــیرهای متفاوت از مس

ــام	 ــد؛	از	قدیم	االی ــات	می	دانن ــات	عالی ــروازه	عتب ــا	را	د اینج
کــه	جادــه	و	ماشــین	و	هواپیمــا	نبــود	و	کاروان	هــا	بــا	اســب	و	
اســتر	راهــی	ســفر	می	شــدند	و	مامــن	آنهــا	کاروانســراها	بــود	
همیــن	مــرز	خســروی	گذرگاهــی	امن	بــرای	خــروج	از	کشــور	

ــت. ــمار	می	رف ــه	ش ب
ــه	 ــر	خان ــین	ه ــرس	نش ــان	زاگ ــخاوت	مردم ــا	از	س آن	روزه
اینجــا	یــک	مهمانخانــه	بــود	و	ُکردهــا	از	آن	زمــان	بــه	مهمــان	
نــوازی	و	ســخاوت	شــهره	خــاص	و	عــام	شــده	اند	و	ایــن	
ــات	 ــی	عتب ــروازه	قدیم ــن	د ــت	ای ــته	را	از	برک ــات	وارس صف

ــد. ــات	وام	دارن عالی
ســال	ها	ایــن	مــرز	قدیمــی	بــه	روی	کاروانهــای	زوار	بســته	بود،	
امــا	امســال	باالخــره	چشــم	انتظــاری	۶	ســاله	کرمانشــاهی	ها	
بــرای	میزبانــی	از	زوار	اربعیــن	دــر	ایــن	مــرز	بیــن	المللــی	کــه	
بزرگتریــن	پایانــه	مــرزی	مســافری	خاورمیانــه	هــم	محســوب	
می	شــود	پایــان	یافــت	و	درهــای	ایــن	مــرز	بــه	روی	محبــان	و	

عاشــقان	خواندــان	مطهــر	اهــل	بیــت	)ع(	بــاز	شــد.
ــراق	انتظــار	 ــران	و	ع ــن	ای ــد	بی ــو	روادی ــا	وجــود	لغ امســال	ب
می	رفــت	تعدــاد	بیشــتر	از	هــم	وطنــان	بــرای	زیــارت	عتبــات	
ــن	حســینی	 ــر	مراســم	اربعی ــن	حضــور	د ــات	و	همچنی عالی
ــن	 ــراوان	بی ــای	ف ــا	رایزنی	ه ــی	شــوند	و	ب ــرالی	معل ــی	ک راه
ایــران	و	عــراق	و	بــرای	تســهیل	امــور	تردــد	زوار	مرز	خســروی	
هــم	بــه	جمــع	ســه	مــرز	مهــران،	چزابــه	و	شــلمچه	افزودــه	

شــد.
ــرار	 مــرز	خســروی	دــر	۲۰	کیلومتــری	شــهر	قصرشــیرین	ق
گرفتــه	و	از	طرفــی	نزدیکتریــن	نقطــه	کشــور	به	بغدــاد،	کربال،	
کاظمیــن	و	ســامرا	اســت	دــارای	پایانه	مجهز	مســافری	اســت	
کــه	بــا	۶۲	گیــت	ورودــی	و	خروجــی	آمادــه	ارائــه	خدمــت	به	

زوار	عتبــات	اســت.
	

مسیرهای دسترسی به مرز خسروی
ــتان	های	شــمال	 ــر	از	اس ــرز	خســروی	اگ ــه	م ــن	ب ــرای	آمد ب

ــه	 ــنندج	ب ــیر	س ــوید	از	مس ــرز	می	ش ــن	م ــی	ای ــی	راه غرب
ــروی	شــخصی	 ــا	خود ــر	ب ــد	و	اگ ــذر	کنی ــد	گ ــاه	بای کرمانش
ایــن	مســیر	را	طــی	می	کنیــد	بایــد	بــا	احتیــاط	تــر	رانندگــی	
کنیــد	ایــن	مســیر	بــه	دلیــل	کوهســتانی	بودــن	جادــه	پیچ	و	
خم	هــای	متعددــی	دــارد	و	البتــه	یــک	مســیر	زیبــا	بــا	چشــم	

اندازهــای	بکــر	هــم	دــر	انتظــار	شماســت.
اگـر	هـم	از	اسـتان	های	شـمالی،	مرکـزی	و	شـرقی	بـه	سـمت	
کربـال	راهی	می	شـوید	و	مـرز	خسـروی	را	برای	خروج	از	کشـور	
انتخـاب	می	کنید	از	مسـیر	همدـان	به	کرمانشـاه	بایـد	بگذرید	
که	بر	سـر	راه	شما	گردنه	اسـدآباد	و	گردنه	بیدسـرخ	قرار	دارد	
و	مـا	بقـی	ایـن	راه	یک	مسـیر	هموار	اسـت	تـا	به	گردنـه	پاتاق	
دـر	نزدیکـی	سـرپل	ذهاب	برسـید	و	بـرای	این	سـفر	به	شـما	
توصیـه	می	کنیم	بـرای	سـفری	امن	حتمـاً	رعایـت	احتیاط	در	

این	جاده	های	کوهسـتانی	را	داشـته	باشـید.
ــه	ایــن	مــرز	بخواهیــد	ســفر	 ــی	هــم	کــه	ب از	اســتان	ها	جنوب
ــد	 ــه	کرمانشــاه	می	رســید	و	بع ــاد	ب ــد	از	مســیر	خــرم	آب کنی
از	کرمانشــاه	هــم	راهــی	شهرســتانهای	غربــی	خواهیــد	شــد.
امــا	اگــر	از	مســیر	هوایــی	و	از	
ــد	 ــا	بخواهی ــق	هواپیم طری
نیمــی	از	مســیر	را	طــی	
کنیــد	نزدیکتریــن	فرودگاه	
بــه	ایــن	مــرز	فرودــگاه	
ــت	 ــهید	آی ــی	ش ــن	الملل بی
ــت	 ــی	اس ــرفی	اصفهان اهلل	اش
کــه	دــر	ورودی	شــرقی	شــهر	
کرمانشــاه	قــرار	گرفته	اســت.

	
قصرشــیرین  آمادگــی 
بــرای میزبانــی از زوار

امــا	نزدیکتریــن	شــهر	مــرزی	
ــهر	 ــروی	ش ــه	خس ــه	پایان ب
ــه	۲۰	 ــت	ک ــیرین	اس قصرش
ــرار	 ــرز	ق ــن	م ــری	ای کیلومت

ــار	 ــم	اظه ــیرین	ه ــار	قصرش ــار،	فرماند ــی	تات ــارد	و	مرادعل د
ــای	 ــن	مرزه ــی	تری ــی	از	قدیم ــروی	یک ــرز	خس ــت:	م داش
ــا	عــراق	و	مســیر	تردــد	زوار	اســت	و	از	قدیــم	االیــام	 کشــور	ب
کــه	بعــد	جنگ	تحمیلــی	مــورد	بازســازی	قــرار	گرفت	یکــی	از	

ــت. ــه	اس ــه	بود ــطح	خاورمیان ــر	س ــرح	د ــای	مط پایانه	ه
وی	بـا	بیـان	اینکه	پایانه	خسـروی	با	دو	سـالن	رفت	و	برگشـت	
مسـافربری	در	نقطـه	صفر	مرزی	دایر	اسـت،	گفـت:	همچنین	
در	شهرسـتان	قصرشـیرین	نیـز	تمام	زیرسـاختها	تهیه	شـده	
و	پارکینگ	هـا	مجهـز	بـه	امکانـات	اولیـه	شـده	اند	و	عملیـات	

تسـطیح	و	خـاک	برداری	دـر	آنجا	انجام	شـده	اسـت.
ــر	 ــه	صف ــر	نقط ــرد:	د ــان	ک ــیرین	خاطرنش ــار	قصرش فرماند
مرزی	و	شهرســتان	قصر	شــیرین	۱۴	هتــل	برای	پذیــرش	زوار	
عتبــات	عالیــات	احدــاث	شــده	کــه	شــمار	آنهــا	از	هتل	هــای	

موجــود	دــر	مــرز	مهــران	و	چزابــه	بیشــتر	اســت.

کرمانشاه آماده میزبانی از ۱.۲ میلیون زائر است
مهردــاد	ســاالری	معــاون	هماهنگــی	امــور	عمرانــی	اســتاندار	
کرمانشــاه	هــم	اخیــراً	در	جلســه	ســتاد	اربعیــن	اعالم	کــرد	که	
بــرای	ایــام	اربعیــن	ایــن	اســتان	آمادــه	میزبانــی	۱.۲	میلیــون	
ــتان	 ــاخت	های	اس ــه	زیرس ــرد	ک ــان	ک ــود	و	بی ــر	می	ش زائ
کرمانشــاه	بــرای	اربعیــن	نســبت	بــه	اســتان	مجــاور	همچــون	

ایــالم	بســیار	بهتــر	اســت.
وی	افــزود:	دــر	ســال	های	گذشــته	کــه	مــرز	خســروی	
بازگشــایی	نشــد،	از	مســیر	اســتان	کرمانشــاه	حدود	۵۰۰	هزار	
نفــر	بــه	مــرز	مهــران	راهی	شــدند	و	امســال	بــرای	حضــور	یک	
ــذاری	 ــر	هدف	گ ــزار	نف ــون	و	۲۰۰	ه ــک	میلی ــا	ی ــون	ت میلی
شــده	اســت	و	لــذا	زیرســاخت	ها	بایــد	دــو	برابــر	ارتقــا	یابــد.

معــاون	هماهنگــی	امــور	عمرانی	اســتاندار	کرمانشــاه	با	اشــاره	
ــع	 ــت:	طــرح	جام ــد	از	زیرســاخت	های	موجــود	گف ــه	بازدی ب
ــه	مراحــل	خوبــی	رســیده	و	به	دنبــال	ایجــاد	یــک	 اربعیــن	ب
ــرای	 ــبی	ب ــزی	مناس ــا	برنامه	ری ــتیم	ت ــه	ای	هس ــرح	منطق ط

خدمت	رســانی	دــر	مرزهــا	انجــام	دهیــم.
ســاالری	بــا	بیــان	اینکــه	زوار	از	ســه	طریــق	ارتباطــات	ریلــی،	

تب و تاب اربعین در غرب کشور؛

همه  آنچه زوار برای عبور از »خسروی« باید بدانند 

حسین جلیلیان

جامعــه ایـــران

زمان	و	فاصله	مسیرهای	منتهی	به	مرز	خسروی	هم	در	این	عکس	مشخص	شده	است.
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جامعــه ایـــران

هوایــی	و	زمینــی	بــه	کرمانشــاه	می	تواننــد	ســفر	کننــد	اعــالم	
کــرد:	اکنــون	فرودــگاه	کرمانشــاه	تجهیــز	شــده	و	آماده	اســت	

و	قطــار	هــم	امســال	داریــم.
	

ایجاد ۵ پارکینگ در مرز خسروی
وی	بیــان	کــرد:	همچنیــن	دــر	برنامه	تدــارک	دیده	شــده	پنج	
پارکینــگ	بــزرگ	بــا	ظرفیت	باالیــی	در	قصرشــیرین	دــر	نظر	
ــال	زوار	 ــل	و	انتق ــرای	نق ــزی	الزم	ب ــده	و	برنامه	ری ــه	ش گرفت

انجــام	شــده	اســت.
معــاون	هماهنگی	امــور	عمرانــی	اســتانداری	کرمانشــاه	عنوان	
ــوق	 ــای	ف ــر	پارکینگ	ه ــت	د ــتراحت	موق ــوگاه	اس ــرد:	ارد ک
دــر	نظــر	گرفتــه	شــده	و	ظرفیــت	اقامتــی	ایــن	منطقــه	بایــد	
ــبکه	های	 ــور	ش ــاط	ک ــن	نق ــد	و	همچنی ــش	یاب ــر	افزای دوبراب

ــد	برطــرف	شــود. ارتباطــی	شناســایی	و	بای
ســاالری	اضافــه	کــرد:	افزایــش	مجتمع	هــای	خدمــات	رفاهــی	

بین	شــهری،	کارخانه	هــای	یــخ	دــر	مســیر،	چهارخطــه	
کردــن	بزرگــراه	کربــال	و	مجهــز	کردــن	کل	مســیر	بــه	پایــش	
تصویــری	از	جملــه	دیگــر	اقدامــات	دــر	دســت	اقدــام	اســت.
ــن	قابلیــت	را	 ــان	داشــت:	مــرز	خســروی	ای ــن	مســئول	بی ای
دــارد	کــه	دــر	هــر	دقیقــه	۱۲۰	نفــر	از	مــرز	خــارج	شــوند	و	
ــن	 ــه	همی ــراق	هــم	ب ــرز	خســروی	و	دــر	ع ۲۹	گیــت	دــر	م

ــارد. تعدــاد	وجــود	د

اردوگاه های راهیان نور در خدمت زوار اربعین است
یونــس	عزیــزی،	معــاون	ســازمان	اردویی	و	گردشــگری	ســپاه	
حضــرت	نبــی	اکــرم	)ص(	اســتان	کرمانشــاه	،	بــا	بیــان	اینکــه	
ــرم	 ــی	اک ــی	و	گردشــگری	ســپاه	حضــرت	نب ــت	اردوی معاون
ــه	اســت،	 ــن	حســینی	آماد ــران	اربعی ــرای	اســکان	زائ )ص(	ب
اظهــار	داشــت:	اردوگاه	هــای	راهیــان	نــور	بــرای	اســکان	زائران	

ــه	می	شــوند. حســینی	آماد

معــاون	ســازمان	اردویــی	و	گردشــگری	ســپاه	حضــرت	نبــی	
اکــرم	)ص(	اســتان	کرمانشــاه	افــزود:	دــر	این	راســتا	دــر	مرکز	

اســتان	۳	محــل	بــرای	اســکان	ویــژه	داریــم.
این	مســئول	تصریح	کــرد:	اردــوگاه	فرهنگی-	تربیتــی	توحید،	
ــع	دــر	میدــان	جمهــوری	و	ســاختمان	 ــال	واق زائرســرای	کرب
مرکــزی	معاونــت	واقــع	دــر	بلــوار	شــهید	بهشــتی	رو	بــه	روی	
ادــاره	کل	فرهنگ	و	ارشــاد	اســالمی	اســتان	کرمانشــاه	۳	محل	

تعییــن	شــده	بــرای	اســکان	زائــران	دــر	ایــام	اربعین	اســت.
عزیــزی	دــر	خصــوص	ظرفیــت	اســکان	زائران	دــر	مراکــز	فوق	
گفــت:	دــر	اردــوگاه	توحید	بــرای	تخت	خــواب	بیــش	از	۱۲۰۰	
نفــر	دــر	روز	و	بــرای	کــف	خــواب	بیــش	از	۳۰۰۰	نفــر	ظرفیت	

ــکان	در	روز	را	داریم. اس
معــاون	اردویــی	و	گردشــگری	ســپاه	حضــرت	نبی	اکــرم	)ص(	
اســتان	کرمانشــاه	ســایر	اماکــن	تعییــن	شــده	نیــز	ظرفیتــی	
ــن	 ــران	اربعی ــکان	زائ ــرای	اس ــر	روز	را	ب ــر	د ــش	از	۵۰۰	نف بی

حســینی	دارنــد.

مسیر خسروی به کربالی معلی و نجف
ــرور	 ــور	و	م ــمی	عب ــرز	رس ــمالی	ترین	م ــروی	ش ــرز	خس م
زائــران	ایرانــی	اســت؛	ضمــن	اینکــه	قدیمی	تریــن	مــرز	اعــزام	
ــه	ایــن	دلیــل	 ــه	عــراق	نیــز	محســوب	می	شــود		و	ب ــران	ب زائ
دــارای	امکانــات	بیشــتری	نســبت	بــه	ســایر	پایانه	هــای	مرزی	

ــراق	اســت. ع
زائــران	پــس	از	خــروج	از	ایــران	وارد	منطقــه	مــرزی	منذریــه	و	
ســپس	شــهر	خانقین،	مقدادیه،	منطقــه	بعقوبه	و	ســپس	وارد	
بغدــاد	و	پــس	از	آن	بــه	زیــارت	کاظمیــن	مشــرف	می	شــوند.

ــا	بغدــاد	)پایتخــت	عــراق(	۱۹۰،	 فاصلــه	ایــن	مــرز	رســمی	ت
ــامرا	۳۲۶	 ــا	س ــن	۲۰۳	و	ت ــال	۳۱۵،	کاظمی ــف	۳۸۰،	کرب نج

کیلومتــر	فاصله	دــارد.
کرمانشــاه	روز	بــه	روز	بــرای	پذیرایــی	از	زوار	اربعیــن	آماده	تــر	
ــی	از	 ــرای	میزبان ــود	را	ب ــار	خ ــن	دی ــان	ای ــود	و	مردم می	ش
مهمانــان	عزیــزی	آمادــه	می	کننــد	کــه	منشــأ	خیــر	و	برکــت	

ــرای	اســتان	هســتند. ب
کرمانشــاه	روز	بــه	روز	بــرای	پذیرایــی	از	زوار	اربعیــن	آماده	تــر	
ــی	از	 ــرای	میزبان ــود	را	ب ــار	خ ــن	دی ــان	ای ــود	و	مردم می	ش
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ایــن روزهــا 400 هــزار نفــر از مــردم 
منطقــه سیســتان زیــر آوار گردوغبــار 
افتــاده  شــماره  بــه  نفس هایشــان 
ــایه  ــد در س ــر می رس ــه نظ ــت و ب اس
عــدم چاره اندیشــی مســئوالن ایــن 
آن  از  ناشــی  مشــکات  و  شــرایط 

همچنــان ادامــه دارد.

ــا	 مردــم	منطقــه	سیســتان	بیــش	از	۲۰	ســال	اســت	کــه	ب
مشــکالت	عدیدــه	ای	از	جملــه	خشک	ســالی	و	بیــکاری	
ــا	 ــده	ت ــث	ش ــر	باع ــن	ام ــتند	و	ای ــه	هس ــی	از	آن	مواج ناش
برخــی	از	مردــم	ایــن	منطقــه	مهاجــرت	بــه	شــهرها	و	
ــکونت	 ــل	س ــر	مح ــن	د ــر	ماند ــار	را	ب ــتان	های	برخورد اس
ــای	 ــوارد	خانه	ه ــر	برخــی	از	م ــرا	د ــد	زی ــح	دهن خــود	ترجی

ــت. ــده	اس ــن	ش ــار	دف ــر	آوار	گردوغب ــر	زی ــا	د آن	ه
اثـر	 بـر	 امـا	داسـتان	بـه	همین	جـا	ختـم	نمی	شـود	زیـرا	
خشک	سـالی	و	خشـک	شـدن	بسـتر	تاالب	بین	المللی	هامون	
و	همچنیـن	رودخانـه	هیرمنـد	کانون	هـای	گردوغبـار	دـر	
ایـن	منطقـه	ایجـاد	و	تشـدید	شـده	اسـت	و	موجـب	افزایش	
بیماری	هـا	بـه	دلیل	عوارض	تنفسـی،	چشـمی	و	قلبی	ناشـی	

از	طوفـان	گردوخـاک	دـر	ایـن	منطقه	شـده	اسـت.
امــا	موضوعــی	کــه	بــرای	مردمــان	ایــن	دیــار	ناراحت	کنندــه	
اســت	عدــم	توجــه	کافــی	مســئوالن	اســت،	زیــرا	طــی	ایــن	
ــف	 ــوی	مســئوالن	مختل ــی	از	س ــای	متعدد ــال	ها	وعده	ه س

ــرای	کــم	کردــن	بخشــی	از	مشــکالت	مردــم	مطرح	شــده	 ب
ــه	هیچ	کدــام	عمــل	نشــده	اســت. ــا	متأســفانه	ب ام

ــا	حــاال	بعــد	از	۲۰	ســال	اوضــاع	بســیار	ناراحــت	کنندــه	 ام
تــر	شــده	اســت	زیــرا	ریزگردهــا	دــر	منطقــه	سیســتان	همــه	

ــرار	دادــه	اســت. ــر	خــود	ق بخش	هــا	را	تحــت	تأثی
دـر	برخی	روسـتاهای	ایـن	منطقه	خانه	هـای	مردـم	در	حال	
دفـن	شـدن	در	زیـر	آوار	گردوغبـار	اسـت	و	مردـم	راه	کوچ	را	
بـرای	خانوادـه	خـود	دـر	پیـش	گرفته	انـد	و	هـر	روز	شـاهد	
خالی	تـر	شـدن	شـهرها	و	روسـتاهای	ایـن	منطقـه	هسـتیم.
بنابرایــن	مســئوالن	بایــد	برنامــه	خاصــی	بــرای	رفــع	
ــرا	 ــند	زی ــته	باش ــتان	داش ــه	سیس ــم	منطق ــکالت	مرد مش
ریزگردهــا	مشــکلی	اســت	کــه	همــه	۵	شهرســتان	منطقــه	
ــت	 ــر	را	تح ــزار	نف ــش	از	۴۰۰	ه ــت	بی ــا	جمعی ــتان	ب سیس

تأثیــر	خــود	قــرار	دادــه	اســت.
متأســفانه	چنــد	ســالی	اســت	کــه	وزش	بادهــای	۱۲۰	روزه	
دــر	منطقــه	سیســتان	بــه	بیــش	از	۲۰۰	روز	دــر	ســال	هــم	
رســیده	اســت	و	این	یعنــی	مردــم	سیســتان	۲۰۰	روز	از	۳۶۵	
روز	یــک	سالشــان	را	بــا	طوفــان،	گردوخــاک،	آســمانی	تــار	و	
تیــره،	خانه	هایــی	پــر	از	گردوغبــار	و	نفس	هایــی	بــه	شــماره	

ــد. ــه	ســپری	می	کنن افتاد
بادهــای	۱۲۰	روزه	حاصــل	توده	هــای	پرفشــار	غربــی	اســت	
کــه	دــر	فصــل	تابســتان	از	جهــت	شــمال	شــرق	بــه	جنــوب	
شــرق	مــی	وزد.	حداکثــر	وزش	ایــن	بــاد	دــر	تیرمــاه	بــه	بیش	
از	۱۰۰	کیلومتــر	دــر	ســاعت	نیــز	می	رســد	کــه	دــر	مســیر	
ــای	 ــود	و	طوفان	ه ــای	روان	می	ش ــی	ریگ	ه ــث	جابجای باع

ــد. ــکل	می	ده ــه	بادی	ها	را	ش ــور	و	ماس ــن،	تپه	ماه ش

۱۴۸ روز هوای زابل در وضعیت ناسالم بوده است
مدیــرکل	هواشناســی	سیســتان	و	بلوچســتان	بــا	اشــاره	بــه	
اینکــه	از	ابتدــای	ســال	تــا	امــروز	۱۴۸	روز	هــوای	زابــل	دــر	
وضعیــت	ناســالم	بوده	اســت،	اظهــار	داشــت:	بیــش	از	۶۰	روز	

ــی	بودــه	اســت. ایــن	وضعیــت	به	صــورت	متوال
ــه	وزش	 ــاه	ک ــت	تیرم ــزود:	از	روز	نخس ــری	اف ــن	حید محس
بــاد	شــدید	بــا	ســرعت	حدــود	۸۰	کیلومتــر	بــر	ســاعت	زابــل	
را	درنوردیــد	و	دیــد	افقــی	را	دــر	محدودــه	فرودــگاه	زابــل	به	
۶	هــزار	متــر	کاهش	دــاد،	تــا	امــروز	وزش	بادهــای	۱۲۰	روزه	
موجــب	افزایــش	غلظــت	ذرات	معلــق	دــر	هــوای	ایــن	شــهر	

شــده	اســت.
وی	ادامــه	دــاد:	دــر	۵۰	روز	اخیــر	حداقــل	۱۰	روز	بیشــینه	
ــر	 ــش	از	۱۰۰	کیلومت ــه	بی ــل	ب ــر	زاب ــاد	د ــرعت	وزش	ب س
ــر	شــرایط	 ــوا	را	د ــی	ه ــت	کیف ــر	ســاعت	رســیده	و	وضعی ب

خطرنــاک	قــرار	دادــه	اســت.
عضــو	ســتاد	مدیریــت	بحــران	سیســتان	و	بلوچســتان	گفت:	
وزش	ایــن	بادهــا	ســبب	خیــزش	گردوخــاک،	کاهــش	دیــد	
افقــی	و	کاهــش	کیفیــت	هــوا	دــر	۵	شهرســتان	شــمالی	و	بــا	
شــدت	کمتــر	دــر	نــوار	شــرقی	و	مــرز	غربی	اســتان	می	شــود.
حیدــری	ادامــه	دــاد:	وزش	بادهــای	۱۲۰	روزه	یکــی	از	
ویژگی	هــای	اقلیمــی	شــمال	سیســتان	و	بلوچســتان	اســت	
ــا	 کــه	هــر	ســال	از	اواخــر	اردیبهشــت	ماه	آغــاز	می	شــود	و	ت

ــد. ــه	می	یاب ــاه	ادام مهرم
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جامعــه ایـــران

مدیــرکل	هواشناســی	سیســتان	و	بلوچســتان	بــا	بیــان	
ــل	 ــروز	شــش	روز	هــوای	زاب ــا	ام اینکــه	از	ابتدــای	امســال	ت
همــراه	بــا	طوفــان	گردوخــاک	بودــه	اســت،	گفــت:	طوفــان	
گردوخــاک	مخرب	تریــن	پدیدــه	خاک	دــار	اســت	کــه	جــزو	
پدیده	هــای	کــم	تکــرار	جــوی	دــر	برخــی	مناطــق	کشــور	و	
ــز	محســوب	می	شــود. ــا	حتــی	سیســتان	و	بلوچســتان	نی ی
ــر	 ــال	اخی ــر	۱۷	س ــه	د ــان	اینک ــا	بی ــری	ب ــن	حید محس
حتــی	یــک	روز	همــراه	بــا	طوفــان	گردوخــاک	دــر	چابهــار	
ــر	 ــاک	از	نظ ــان	گردوخ ــاد:	طوف ــح	د ــته	ایم،	توضی نداش
علمــی	و	اســتانداردهای	ســازمان	جهانــی	هواشناســی	
هم	زمــان	 به	صــورت	 کــه	 می	شــود	 گــزارش	 زمانــی	
ــر	ســاعت	و	بیشــتر	 ــر	ب ــه	۵۴	کیلومت ــاد	ب ســرعت	وزش	ب
ــزار	 ــر	از	ه ــی	کمت ــد	افق ــال	دی ــد	و	درعین	ح از	آن	برس

ــد. ــر	باش مت
ــان	 ــه	طوف ــوع	پدید ــاالنه	وق ــن	س ــاد:	میانگی ــه	د وی	ادام
گردوخــاک	در	زابــل	۲۳	روز	اســت	و	این	میانگیــن	در	خاش،	
ســراوان	و	نیکشــهر	یــک	روز	و	دــر	زاهدــان	ســه	روز	اســت.
مدیــرکل	هواشناســی	سیســتان	و	بلوچســتان	امســال	
ــود	۱۲۰	 ــل	حد ــر	زاب ــده	د ــاد	ثبت	ش ــرعت	ب ــترین	س بیش
ــرد:	بیشــینه	 ــح	ک ــه	اســت،	تصری ــر	ســاعت	بود ــر	ب کیلومت
غلظــت	ذرات	معلــق	بــا	اندــازه	۱۰	میکــرون	دــر	هــوای	زابــل	
نیــز	تــا	ایــن	موقــع	۵۹۱۳	میکروگــرم	بــر	مترمکعــب	معادل	

ــه	اســت. ــر	حــد	مجــاز	بود ۳۹	براب

جــای خالــی تجهیــزات هواشناســی در طــرح 
ــا ــا گردوغباره ــه ب مقابل

مدیــرکل	هواشناســی	سیســتان	و	بلوچســتان	بــا	اشــاره	بــه	
اختصــاص	اعتبــار	۸۵	میلیــارد	تومانــی	دولــت	بــرای	مقابلــه	
بــا	گردوغبارهــای	منطقه	سیســتان	گفــت:	پایــش	گردوغبار	
مهم	تریــن	بخــش	دــر	فراینــد	مقابلــه	بــا	ایــن	پدیدــه	اســت	
چراکــه	هــم	موجــب	ارتقــای	دقــت	پیش	آگاهی	هــای	جــوی	
می	شــود	و	هــم	رونــد	تغییــرات	میــزان	غلظــت	ایــن	پدیدــه	

را	دــر	مراحــل	مقابلــه	بــا	ریزگردهــا	نشــان	می	دهــد.
وی	افــزود:	بــا	توجــه	بــه	اهمیــت	داده	هــای	پایه	هواشناســی	
دــر	فراینــد	مطالعــه	و	اجــرای	طرح	هــای	مختلــف،	بخشــی	
از	برش	هــای	اجرایــی	پیشــنهادی	دســتگاه	های	اجرایــی	
ــبکه	 ــت	ش ــه	تقوی ــتان	ب ــار	اس ــه	گردوغب ــا	پدید ــط	ب مرتب

ــت. ــش	هواشناســی	اســتان	اختصــاص	یاف پای
ــارات	پیش	بینی	شــده	امســال	 ــر	اعتب ــان	اینکــه	د ــا	بی وی	ب
بــرای	هواشناســی	رقمــی	دیــد	نشــده	اســت،	گفــت:	
زیرســاخت	های	هواشناســی	اســتان	بــرای	پایــش	گردوغبــار	
نیــاز	بــه	تقویــت	و	توســعه	جدی	دــارد	چراکــه	دسترســی	به	
اطالعــات	ایــن	بخــش	ســهم	زیادــی	دــر	تصمیم	گیری	هــای	

ــتان	دارد. کالن	اس
ــاد:	 ــه	د ــرکل	هواشناســی	سیســتان	و	بلوچســتان	ادام مدی
هم	اکنــون	تنهــا	دــو	ایســتگاه	پایــش	گردوغبــار	دــر	اســتان	
ــار	 ــرب	گردوغب ــار	مخ ــه	آث ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــارد	ک ــود	د وج
ــف	 ــای	مختل ــر	فعالیت	ه ــر	آن	د ــم	و	تأثی ــالمت	مرد ــر	س ب
اجتماعی-اقتصادــی	منطقــه،	پیشــنهاد	می	شــود	بخشــی	از	
ــرای	تقویــت	شــبکه	پایــش	گردوغبــار	 اعتبــار	ایــن	طــرح	ب

ــد. ــاص	یاب ــتان	اختص اس
حیدــری	افــزود:	در	حــال	حاضــر	پدیده	هــای	خاک	دــار	نظیر 
ــن  ــاک و… پرتکرارتری ــان گردوخ ــاک، طوف ــاد و گردوخ ب
پدیده	هــای	مخاطره	آمیــز	جــوی	اســتان	هســتند	کــه	
ــرار	می	دهنــد. اســتان	را	دــر	نیمــی	از	ســال	تحــت	تأثیــر	ق
ــن	 ــان	گردوخــاک	مخاطره	آمیزتری ــان	اینکــه	طوف ــا	بی وی	ب
ــی	های	 ــت:	بررس ــت،	گف ــی	اس ــار	هواشناس ــه	خاک	د پدید
آمــاری	۱۸	ســاله	مــا	نشــان	می	دهــد	کــه	به	طــور	میانگیــن	
ســالی	۲۳	توفــان	گردوخــاک	دــر	زابــل	و	۱۴	مــورد	توفان	در	

ــت. ــی	اس ــار	قابل	توجه ــه	آم ــد	ک ــک	روی	می	ده زه
وی	ادامــه	دــاد:	بــر	اســاس	خروجــی	نقشــه	های	پیش	یابــی	

ــدید	 ــای	ش ــی	رود	وزش	باده ــار	م ــی	انتظ ــای	عدد و	مدل	ه
ــا	پنجشــنبه	پیــش	رو	دــر	شــهرهای	 ۱۲۰	روزه	همچنــان	ت

شــمالی	اســتان	ادامــه	داشــته	باشــد.
ــد	 ــاهده	ش ــم	مش ــه	ه ــن	مصاحب ــر	ای ــه	د ــور	ک همان	ط
ــار	دــر	منطقــه	سیســتان	 ــا	پدیدــه	گردوغب ــه	ب ــرای	مقابل ب
تاکنــون	هیچ	گونــه	اقدــام	عملیاتــی	نشــده	اســت	تــا	جایــی	
کــه	حتــی	جــای	خالــی	تجهیــزات	هواشناســی	نیــز	دــر	این	
منطقــه	همچنــان	وجــود	دــارد	از	همیــن	رو	بــه	ســراغ	یکــی	
از	مســئوالن	محلــی	رفتیــم	تــا	از	اقدامــات	آن	هــا	دــر	زمــان	

ــویم. ــا	ش ــاک	جوی ــان	گردوخ طوف
	

اقدامــات مســئوالن بــرای مهــار گردوغبــار؛ توزیــع 
ماســک و گاهــی ســبد غذایــی

ــار	 ــروز	اظه ــتان	نیم ــر	شهرس ــت	هالل	احم ــس	جمعی رئی
داشــت:	بــا	توجــه	بــه	اســتمرار	چندیــن	ســاله	طوفــان	دــر	
شــمال	سیســتان	و	بلوچســتان	که	ناشــی	از	خشک	ســالی	دو	
دهــه	اخیــر	اســت	جمعیــت	هالل	احمــر	چنــد	اقدــام	مهــم	

دــر	مواقــع	طوفانی	انجــام	داده	اســت.
ــی	 ــبدهای	غذای ــع	س ــزود:	توزی ــه	اف ــی	زاد ــد	کرم محم
ــان	 ــر	طوف ــر	اث ــا	ب ــی	آن	ه ــه	راه	دسترس ــی	ک ــر	مناطق د

بسته	شــده	و	شــرایط	عبــور	و	ارتبــاط	خیلــی	ســخت	
اســت،	توزیــع	ماســک	دــر	روســتا	و	معابــر	و	نقــاط	
ــا	 ــان	ب ــگان	طوف ــر	راه	ماند ــکان	د ــان	و	اس ــتعد	طوف مس
اســتفاده	از	امکانــات	پایگاه	هــای	جادــه	ای	هالل	احمــر	

ــت. ــات	اس ــن	اقدام ــه	ای ازجمل
وی	بــا	اشــاره	اینکــه	طوفان	هــای	شــدید	گردوخــاک	دــر	این	
منطقــه	آســیب	جدــی	بــه	ســالمت	مردــم	وارد	کرده	اســت،	
ــذر	 ــی	»ن ــب	طــرح	مل ــح	کــرد:	به	تازگــی	هــم	دــر	قال تصری
ــای	 ــکل	از	تیم	ه ــالمت	متش ــای	س ــزام	کاروان	ه ــا	اع آب«	ب
پزشــکی	متخصــص	و	فــوق	تخصــص	و	پیراپزشــکی	نســبت	
بــه	درمــان	رایــگان	و	توزیع	رایــگان	دارو	بــه	بیمــاران	متأثر	از	

طوفــان	اقدــام	شــده	اســت.
ــتان	 ــه	سیس ــر	منطق ــای	۱۲۰	روزه	د ــه	وزش	طوفان	ه البت
ــرای	عدــه	ای	از	مســئولین	 و	مشــکالت	ناشــی	از	آن	شــاید	ب
تبدیــل	بــه	داســتانی	تکــراری	و	عادــی	شــده	باشــد	امــا	برای	
مردــم	صبــور،	غیــور	و	مرزدــار	سیســتان	و	بلوچســتان	ایــن	
ــده	 ــل	تبدیل	ش ــی	غیرقابل	تحم ــه	موضوع ــر	ب ــا	دیگ روزه
ــریع	تر	 ــه	س ــر	چ ــر	ه ــد	اگ ــر	می	رس ــه	نظ ــرا	ب ــت	زی اس
اقدامــی	انجــام	نشــود	ایــن	گردوغبــار	مردــم	و	خانه	هایشــان	

را	باهــم	زیــر	آوار	خــود	دفــن	کنــد.
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جامعــه ایـــران

 بــا گذشــت 16 ســال از ثبــت جهانــی 
تخــت ســلیمان تــکاب ایــن مجموعــه 
دسترســی  راه  از  هنــوز  جهانــی 
گردشــگری  هــای  زیرســاخت  و 

مناســب محــروم اســت.

مجموعــه	جهانــی	تخــت	ســلیمان	تــکاب	کــه	پایــگاه	۵	دوره	
تمدــن	ایرانیــان	بــه	شــمار	مــی	رود	بــا	وجــود	داشــتن	چنــد	
مســیر	ارتباطــی	مختلــف	از	تــکاب،	کردســتان	و	زنجــان،	از	
راه	دسترســی	مناســب	بــه	عنــوان	حداقــل	امکانــات	محــروم	

اســت.
کــم	عــرض	بودــن	راه	هــای	دسترســی،	پیــچ	هــای	متعدــد	
و	حادثــه	خیــز	جادــه،	دســت	اندازهــای	بی	شــمار	از	
مشــکالت	ایــن	مجموعــه	تاریخــی	مــی	باشــد	و	بــا	گذشــت	
بیــش	از	۱۶	ســال	از	ثبــت	جهانــی	ایــن	مجموعــه	بــی	نظیــر	
امــا	هنــوز	ایــن	مشــکالت	بــه	قــوت	خــود	باقــی	اســت	و	هــر	
ســال	گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	عالقمنــد	بــه	حضــور	

ــا	مشــکل	مواجــه	مــی	ســازد. دــر	ایــن	مجموعــه	را	ب
بــرای رســیدن بــه مجموعــه جهانــی تخــت ســلیمان 
ــکاب  ــان – ت ــی- زنج ــه دند ــی از جمل ــیرهای متعدد مس
– تخــت ســلیمان، ارومیــه – شــاهین دــژ- تــکاب، جادــه 
ــه	 ــی	ب ــیرهای	دسترس ــن	مس ــه	ای ــارد	ک ــود	د ــار	وج بیج
همــراه	ســایر	راه	هایــی	کــه	بــه	ایــن	اثــر	جهانــی	ختــم	مــی	

ــتند. ــه	هس ــد	توج ــود	نیازمن ش
دــر	حــد	فاصــل	مرکــز	بخــش	تخــت	ســلیمان	تــا	مجموعــه	
ــی	تخــت	ســلیمان	تعدــد	نقــاط	حادثــه	خیــز	جادــه	 جهان
ــه	حدــی	اســت	کــه	رانندــگان	وســایل	نقلیــه	و	خودروهــا	 ب
مجبورنــد	بــه	صــورت	مارپیــچ	دــر	ایــن	مســیر	حرکــت	کنند	
ــه	را	 ــه	مجموع ــگان	ب ــه	کنند ــیاری	مراجع ــرات	بس و	خط

ــد. ــد	می	کن تهدی
ــت	 ــه	تخ ــه	مجموع ــی	ب ــای	دسترس ــک	از	جاده	ه ــچ	ی هی
ــب	 ــی	مناس ــان	غرب ــتان	آذربایج ــوب	اس ــر	جن ــلیمان	د س
ــه	از	ســمت	 ــن	مجموع ــه	ای نیســتند	و	مســیر	دسترســی	ب
شــاهین	دــژ	بــه	دلیــل	وجــود	نقــاط	حادثــه	خیــز،	بســیار	

ــت. ــاک	اس خطرن
مســیر ۴۵ کیلومتــری راه فرعــی تــکاب – تخــت ســلیمان 
ــتای	 ــی	۱۲روس ــد	اهال ــی		مســیر	ترد ــه	فرع ــه	جاد ــز	ک نی
ــه	شــمار	مــی	رود	ضمــن	تردــد	احشــام	و	ماشــین	 تــکاب	ب
آالت	کشــاورزی	مســیر	رفــت	و	آمــد	گردشــگران	داخلــی	و	

خارجــی	اســت	کــه	وضعیــت	نامناســبی	دــارد.
	

ــت  ــی تخ ــه جهان ــه مجموع ــی ب ــای دسترس راه ه
ــت ــب نیس ــلیمان مناس س

ــرای	 ــران	ب ــه	از	ته ــگرانی	ک ــی	از	گردش ــری	یک ــت	پی حج
بازدیــد	تخــت	ســلیمان	تــکاب	آمده	اســت،	بــا	گالیه	شــدید	
از	وضعیــت	راه	هــای	دسترســی	بــه	ایــن	مجموعــه	جهانــی	
ــه	حدــی	ناهمــوار	 ــد،	متاســفانه	وضعیــت	راه	هــا	ب مــی	گوی
ــن	 ــر	ای ــور	د ــگران	از	حض ــه	گردش ــت	ک ــب	اس و	نامناس

ــد. ــی	کن ــه	را	دچــار	پشــیمانی	م مجموع
ــیر	 ــه	مس ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــت	ب ــان	اس ــل	زنج ــه	اه وی	ک
دسترســی	بــه	ایــن	اثــر	جهانــی	بــی	نظیــر	از	ســمت	زنجــان	
پــراز	دســت	اندــاز	اســت	مــی	افزایــد:	دــر	کنــار	مســیر	هــای	
ناهمــوار	و	نامناســب	ایــن	مجموعــه	خدمــات	رفاهــی	و	
گردشــگری	مناســبی	نیــز	دــر	ایــن	مجموعــه	وجــود	ندــارد.

ــن	 ــی	ای ــد:	سالهاســت	از	ثبــت	جهان ــی	ده ــه	م ــری	ادام پی
مجموعــه	مــی	گــذرد	ولــی	نحــوه	حفاظــت،	ارائــه	خدمــات	
رفاهــی	و	گردشــگری	دــر	ایــن	مجموعــه	دــر	شــان	یــک	اثر	
محلــی	نیــز	نیســت	چــه	برســد	بــه	ســطح	جهانــی	دــر	حالی	
ــی	 ــگران	خارج ــه	گردش ــن	مجموع ــد	از	ای ــر	بازدی ــه	د ک

زیادــی	نیــز	دیدــه	مــی	شــد.
ــالم	 ــتان	ای ــه	از	اس ــگری	ک ــر	گردش ــه	دیگ ــه	علیزاد فاطم
بــرای	بازدیــد	از	مجموعــه	جهانــی	تخــت	ســلیمان	بــه	تکاب	
ــب	راه	 ــیار	نامناس ــت	بس ــز	از	وضعی ــت	نی ــه	اس ــفر	کرد س
هــای	منتهــی	بــه	مجموعــه	جهانــی	تخــت	ســلیمان	و	حتی	

ــود. ــه	منــد	ب شهرســتان	تــکاب	گالی
ــن	 ــه	ای ــی	ب ــت	دسترس ــا	وضعی ــه	تنه ــت:	ن وی	اظهارداش
ــی	اصــال	دــر	شــان	گردشــگری	کشــورمان	 مجموعــه	جهان
و	ایــن	اثــر	جهانــی	نیســت	بلکــه	هیــچ	خدمــات	رفاهــی	بــه	
ــرای	رفــع	خســتگی	 خصــوص	ســایه	دــر	فصــل	تابســتان	ب

ــارد. ــود	ند گردشــگران	وج
علیزادــه	بــا	تاکید	بــر	اینکــه	کوچکتریــن	خدمــات	رفاهی	در	
ایــن	مجموعــه	بــه	گردشــگران	ارائــه	مــی	شــود	مــی	افزایــد:	
جــای	تاســف	دیگــر	اینکــه	هیــچ	راهنمــای	گردشــگری	بــا	
ــی	 ــه	جهان ــن	مجموع ــر	ای ــه	فصــل	گردشــگری	د توجــه	ب

مشــاهده	نکردیــم.
وی	انباشــت	زبالــه	دــر	دــاالن	هــای	مجموعــه	جهانــی	تخت	
ــه	 ــورد	گالی ــه	م ــر	شــمرد	ک ســلیمان	را	یکــی	از	مواردــی	ب
همــه	گردشــگران	حاضــر	دــر	ایــن	مجموعــه	بــود	و	گفــت:	
ــود	 ــت،	نب ــه	نظاف ــه	ب ــم	توج ــه،	عد ــار	انباشــت	زبال ــر	کن د
حتــی	یــک	ســطل	زبالــه	هیــچ	اهمیتــی	بــه	نگهدــاری	از	این	

مجموعــه	جهانــی	صــورت	نمــی	گیــرد.
ــرای	 ــد	ب ــی	بای ــه	جهان ــن	مجموع ــه	ای ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــورد	 ــورمان	م ــگری	کش ــی	و	گردش ــت	ایران ــظ	هوی حف
حفاظــت	قــرار	گیــرد	ادامــه	مــی	دهــد،	دــر	مدــت	
حضــورم	بــه	همــراه	خانوادــه	دــر	ایــن	مجموعــه	جهانــی	
بارهــا	شــاهد	تخریــب	جزیــی	از	ســوی	گردشــگران	حاضــر	
دــر	ایــن	مجموعــه	بودــم	دــر	حالــی	کــه	کســی	نبــود	تــا	
ــه	و	برخوردــی	 ــه	گردشــگران	گوشــزد	کرد ــر	را	ب ــن	ام ای

ــرد. ــورت	گی ص

ــکاب  ــلیمان ت ــت س ــه تخ ــی ب ــیر دسترس ۴ مس
ــد ــبی دارن ــت نامناس وضعی

رئیــس	ادــاره	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	
گردشــگری	تــکاب	دــر	خصــوص	وضعیــت	راه	هــای	
ــی	تخــت	ســلیمان	گفــت:	 ــه	جهان ــه	مجموع دسترســی	ب
ــیر	 ــار	مس ــکاب	چه ــلیمان	ت ــت	س ــی	تخ ــه	جهان مجموع
نیــز	 و	 زنجــان	 کردســتان،	 اســتانهای	 از	 دسترســی	
ــه	 ــارد	ک ــار	د ــی	و	بیج ــژ،	دند ــاهین	د ــتانهای	ش شهرس

ــد. ــبی	ندارن ــت	مناس ــام	وضعی ــچ	کد هی
ــای	 ــه	ه ــال	وعد ــر	س ــه	ه ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــر	مطلوب امی
متعددــی	از	ســوی	مســئوالن	بــرای	بهبــود	شــرایط	دادــه	
مــی	شــود	امــا	دــر	عمــل	هیــچ	کدــام	محقــق	نمــی	شــود	
ــتان	 ــزی	شهرس ــه	ری ــه	برنام ــات	کمیت ــر	جلس ــزود:	د اف
صحبــت	از	رقــم	هــای	میلیاردــی	بــرای	توســعه	شهرســتان	
و	نیــز	راه	هــای	آن	اســت	امــا	تاکنــون	دــر	عمــل	چیــزی	

ــم. ــه	ای مشــاهده	نکرد
ــی	 ــای	دسترس ــت	راه	ه ــال	وضعی ــه	اص ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــان	 ــگران	و	میهمان ــان	گردش ــر	ش ــلیمان	د ــت	س ــه	تخ ب
ــه	 ــی	نیســت	ادام ــگران	خارج ــی	گردش ــتان	و	حت ــن	اس ای
ــر	آن		 ــزار	نف ــه	۶	ه ــگر	ک ــزار	گردش ــاالنه	۱۰۰	ه ــاد:	س د
گردشــگران	خارجــی	هســتند	از	ایــن	مجموعــه	بازدیــد	مــی	

ــد. کنن
مطلوبــی	بــا	بیــان	اینکــه	راه	دسترســی	مناســب	مهمتریــن	
ــه	 ــد	از	جاذب ــگران	و	بازدی ــور	گردش ــه	حض ــه	ب ــرط	توج ش
ــکاب	 ــی	ت ــه	جهان ــت:	مجموع ــای	گردشــگری	اســت	گف ه
ــات	زیرســاختی		رفاهــی	 ــی	اســت	از	امکان ــای	زیاد ــه	ه ده

ــت. ــروم	اس مح
و	 دســتی	 صنایــع	 فرهنگــی،	 میــراث	 ادــاره	 رئیــس	
گردشــگری	تــکاب	بیــان	کــرد:	۴۵	کیلومتــر	مســیر	
ــتان	 ــمت	شهرس ــی	از	س ــه	جهان ــن	مجموع ــی	ای دسترس
دیواندــره	و	۳۰	کیلومتــر	نیــز	از	شهرســتان	دندــی	اســت	که	
عمــال	غیرقابــل	اســتفاده	اســت	و	توجهــی	بــه	ایــن	وضعیــت	

ــرد. ــی	گی ــورت	نم ص
مطلوبــی	خاطرنشــان	کــرد:	دــر	مســیر	دسترســی	از	ســمت	
شــاهین	دــژ	نیــز	تعدــد	نقــاط	حادثــه	خیــز	و	دســت	اندــاز	

انباشت زباله در اثر جهانی

مجموعه تخت سلیمان تکاب راه مناسب ندارد
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جامعــه ایـــران

ــه	و	 ــایل	نقلی ــگان	وس ــه	رانند ــت	ک ــی	اس ــه	حد ــه	ب جاد
ــن	مســیر	 ــر	ای ــچ	د ــه	صــورت	مارپی ــد	ب ــا	مجبورن خودروه
ــه	 حرکــت	کننــد	و	خطــرات	بســیاری	مراجعــه	کنندــگان	ب

ــد. ــد	می	کن ــه	را	تهدی مجموع
رئیــس	ادــاره	میــراث	فرهنگی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
ــایل	و	 ــه	مس ــئوالن	ب ــی	مس ــی	توجه ــه	از	ب ــا	گالی ــکاب	ب ت
مشــکالت	پیــش	روی	ایــن	اثــر	جهانــی	اظهارداشــت:	بهبــود	
ــکاب	 ــلیمان	ت ــه	تخــت	س ــه	مجموع ــای	دسترســی	ب راه	ه

ضــروری	اســت.
ــر	 ــوا	د ــاالی	ه ــت	ب ــوی	و	برود ــرایط	ج ــه	ش ــاره	ب وی	بااش
ایــن	منطقــه	گفــت:	ســالهای	اخیــر	بــرای	بهبــود	مســیرهای	
دسترســی	ایــن	اثــر	جهانــی	عملیــات	لکــه	گیــری	دــر	جاده	
تــکاب	-	تخــت	ســیلمان	صــورت	گرفــت	کــه	متاســفانه	دــر	
ــرف	و	نیــز	تردــد	امــروز	ایــن	بخــش	هــا	 ــارش	هــا	و	ب ــر	ب اث
مجدــد	تخریــب	شــده	و	ایــن	عملیــات	تاثیــری	دــر	بهبــود	

جادــه	نداشــته	اســت.
	

مهمتریــن شــکایت گردشــگران مجموعــه جهانــی 
تخــت ســلیمان نبــود راه دسترســی مناســب اســت
مدیرپایــگاه	مجموعــه	جهانــی	تخــت	ســلیمان	تــکاب	نیز	در	
خصــوص	وضعیــت	راه	هــای	دسترســی	و	نیــز	نگهدــاری	این	
اثــر	تاریخــی	بــه	گفــت:	دــر	حــال	حاضــر	مهمترین	شــکایت	
ــود	راه	 ــلیمان	نب ــت	س ــی	تخ ــه	تاریخ ــگران	مجموع گردش

دسترســی	مناســب	اســت.
مظفــر	عبــاس	زادــه	بــا	بیــان	اینکــه	هــم	اکنــون	تمــام	جاده	
هــای	منتهــی	بــه	تخــت	ســلیمان	شــرایط	مطلوبــی	ندارنــد	
افــزود:	دــر	مســیر	دسترســی	از	جادــه	زنجــان	بــه	ایــن	اثــر	
ــر	اصــال	آســفالت	نداشــته	و	حتــی	 تاریخــی	هشــت	کیلومت

زیرســازی	مناســبی	نیــز	صــورت	نگرفتــه	اســت.
ــهر	 ــود	ش ــی	از	خ ــمت	دسترس ــه	از	س ــان	اینک ــا	بی وی	ب
تــکاب	بــه	ســمت	اثــر	تاریخــی	۱۵	کیلومتــر	از	جادــه	بــه	
ــازه	تاســیس	تخــت	ســلیمان	 خصــوص	از	ســمت	شــهر	ت
ــن	 ــم	نبود ــت:	فراه ــارد	گف ــی	د ــی	بد ــرایط	خیل ــز	ش نی
جادــه	دسترســی	مناســب	موجــب	کاهــش	تعدــاد	
گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	و	نیــز	خلــق	خاطــره	تلــخ	
ــی	 ــد	م ــر	بازدی ــن	اث ــه	از	ای ــت	ک ــگرانی	اس ــرای	گردش ب

ــد. کنن
ــب	 ــز	تخری ــه	و	نی ــه	دــر	خصــوص	انباشــت	زبال ــاس	زاد عب
ــام	 ــد	از	اتم ــه	روزه	بع ــرد:	هم ــوان	ک ــی	عن ــر	تاریخ ــن	اث ای
ــت	و	 ــه	نظاف ــام	ب ــر	اقد ــن	اث ــگری	ای ــان	گردش روز	راهنمای
پاکســازی	محیــط	ایــن	مجموعــه	مــی	کننــد	امــا	متاســفانه	
ــت	 ــوص	رعای ــر	خص ــز	د ــگران	نی ــتیم	گردش ــاهد	هس ش

ــد. ــکاری	الزم	را	ندارن ــت	هم نظاف
ــر	محــل	 ــده	د ــه	ش ــای	ریخت ــه	ه ــه	زبال ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ایــن	اثــر	تاریخــی	عمومــا	بطــری	آب	معدنــی،	الشــه	بلیــط	
ــی	 ــه	م ــر	محــل	ریخت ــه	از	ســوی	گردشــگران	د هســت	ک
شــوند	گفــت:	بایــد	مردــم	و	گردشــگرانی	کــه	عالقمنــد	بــه	
بازدیــد	از	آثــار	تاریخــی	هســتند	نهایــت	همــکاری	را	دــر	این	

خصــوص	داشــته	باشــند.
ــا	 ــکاب	ب ــلیمان	ت ــت	س ــی	تخ ــه	جهان ــگاه	مجموع مدیرپای
اشــاره	بــه	اینکــه	مجموعــه	تاریخــی	تخــت	ســلیمان	تــکاب	
ــا	 ــام	دیواره ــر	تم ــت	و	د ــاری	اس ــه	۱۵	هکت ــک	محوط ی
و	مناطــق	ایــن	اثــر	امــکان	حضــور	نگهبــان	حفاظتــی	
ــن	 ــر	ای ــت:	د ــارد	گف ــود	ند ــگری	وج ــای	گردش و	راهنم
خصــوص	نیز	بایــد	گردشــگران	نهایت	همــکاری	و	مشــارکت	
دــر	صیانــت	از	ایــن	آثــار	و	ســایر	آثــار	تاریخــی	مــورد	بازدیــد	

ــند. ــته	باش را	داش
وی	بــا	بیــان	اینکــه	دــر	هــر	۲۰	متــر	از	ایــن	اثــر	تاریخی	یک	
ســطل	زبالــه	وجــود	دــارد	عنــوان	کــرد:	دــر	طــول	روز	نیــز	از	
ــه	گردشــگران	 طریــق	بلندگــو	مــوارد	ایمنــی	و	بهداشــتی	ب
ــاهد	 ــش	ش ــش	از	پی ــم	بی ــه	امیدواری ــود	ک ــی	ش ــر	م متذک

ــت	مســایل	 ــر	و	رعای ــن	اث ــت	از	ای ــر	صیان ــا	د ــکاری	آنه هم
بهداشــتی	باشــیم.

	
ــگری  ــای گردش ــه ه ــه جاذب ــی ب ــای دسترس راه ه

ــود ــاماندهی می ش ــتان س اس
مدیـرکل	راه	و	شهرسـازی	آذربایجـان	غربـی	دـر	خصـوص	
عدم	توجـه	به	راههای	دسترسـی	بـه	مجموعـه	جهانی	تکاب	
از	سـاماندهی	راه	هـای	دسترسـی	بـه	جاذبه	های	گردشـگری	
اسـتان	خبر	دـاد	و	گفـت:	مطالعـات	این	طـرح	انجام	شـده	و	

دـر	صـورت	تخصیـص	اعتبـار	اجرایی	می	شـود.
ــرای	هــر	کیلومتــر	 ــا	بیــان	اینکــه	ب ابراهیــم	مبــارک	قدــم	ب
ــون	 ــر۳۰۰	میلی ــغ	ب ــای	بال ــه	ه ــا	هزین ــه	ه ــن	جاد از	ای
تومــان	بــرای	بهســازی	و	آســفالت	جادــه	هــای	منتهــی	بــه	
ــوان	 ــاز	اســت	عن ــف	گردشــگری	اســتان	نی روســتاهای	هد
کــرد:	متاســفانه	جادــه	دسترســی	بــه	ایــن	مجموعــه	جهانی	
ــرای	بهبــود	ایــن	 وضعیــت	خوبــی	نداشــته	ولــی	اقدامــات	ب

ــر	حــال	انجــام	اســت. ــت	د وضعی
تخــت	ســلیمان	یــا	شــهر	گنجــک	دــر	۴۵	کیلومتری	شــمال	
ــر	 ــبز	د ــره	ی	سرس ــک	د ــر	ی ــکاب	د ــتان	ت ــرقی	شهرس ش
بلندــی	ســه	هــزار	متــری،	سرشــار	از	جاذبه	هــای	کــم	نظیــر	

ــان	شــهر	 ــه	هم ــن	ناحی ــع	شــده،	ای ــی-	تاریخــی	واق طبیع
ــگاه	 ــن،	زاد ــته	های	که ــه	نوش ــا	ب ــه	بن ــت	ک ــهوری	اس مش
زرتشــت	بودــه	و	دــر	نوشــته	های	پهلــوی	بــه	نــام	»گنجــک«	
ــه	 ــیز«	گفت ــرب	آن	را	»ش ــان	ع ــا	نویس ــده،	گیت ــه	ش خواند
انــد،	گذشــته	نــگاران	رومــی		و	یونانــی	»گــزکا«	نوشــته	انــد	
ــتوریق«	 ــوالن	»س ــان	مغ ــه	زب ــتوفی	آن	را	ب ــاهلل	مس و	حمد
گفتــه	اســت	کــه	امــروزه	تمــام	ایــن	آثــار	را	تخــت	ســلیمان	

می	نامنــد.
ــخ	و	دــوران	 تخــت	ســلیمان	دــر	زمــان	هــای	پیــش	از	تاری
هخامنشــی	و	اشــکانی	و	ساســانی	معبــر	شــاهراه	هــای	عمده	
ــه	طــرف	ارمنســتان	و	آســیای	 ــود	کــه	از	طــرف	همدــان	ب ب
ــوق	 ــت	ف ــز	اهمی ــی	نی ــاظ	لشکرکش ــه	و	از	لح ــر	رفت صغی
ــورد	 ــی	و	برخ ــل	تالق ــکان	مح ــن	م ــته	و	ای ــه	ای	داش العاد

ــف	بودــه	اســت. ــوام	مختل اق
ــزرگ	و	 ــار	ب ــه	و	آث ــه	قلع ــروزی	باقیماند ــلیمان	ام تخــت	س
عمــارات	مخصــوص	بــرای	ســکونت	موبدــان	بودــه	اســت	که	
دــر	زمــان	اشــکانیان	و	ساســانیان	دــر	نهایــت	آبادــی	و	اوج	
ــاز	 ــان	و	تاخــت	وت ــه	رومی ــر	نتیجــه	حمل ــه	و	د ــرت	بود قد
اقــوام	عــرب	و	مغــول	ویــران	شــده	و	آثــار	تمدــن	آن	از	بیــن	

رفتــه	اســت.
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آمارهــای محیــط زیســت در خصــوص 
جمعیــت گورخرهــای پــارک ملــی 
ــل  ــال های قب ــی س ــاهرود ط ــوران ش ت
ــر 2۵0 رأس  ــغ ب ــود بال ــان از وج نش
ــرا  ــازمان اخی ــن س ــی همی ــت ول داش
آمــاری حــدود 100 رأس را ارائــه 

داده اســت.

بــا	افزایــش	بارندگی	هــا	و	رویــش	علوفــه	دــر	تــوران	
ــال	 ــر	س ــه	د ــی	ک ــت	گورهای ــا	جمعی ــت	ت ــار	می	رف انتظ
ــوی	 ــش	از	۲۰۰	رأس	از	س ــوران	بی ــر	ت ــان	د ــل	تعدادش قب
ــه	افزایــش	 ــا	رو	ب ــود	تثبیــت	و	ی محیط	زیســت	اعالم	شــده	ب
بگــذارد	امــا	امــروز	ادــاره	کل	محیط	زیســت	اســتان	ســمنان	
آمــار	آن	هــا	را	۱۱۹	رأس	بیــان	می	کنــد	موضوعــی	کــه	
نگرانــی		مردــم	را	بابــت	کاهــش	علوفــه،	مهاجــرت	این	گونــه	
ــکار	آن	را	 ــم	ش ــن	بی ــت	و	همچنی ــال	حفاظ ــر	ح ــر	و	د ناد

ــت. ــه	اس ــش	داد افزای
دــر	ایــن	بیــن	امــا	دــو	نظریــه	وجــود	دــارد	نخســت	اینکــه	
اصــال	ایــن	تعدــاد	۲۰۰	یــا	۲۶۰	راس	گــور	موجــود	دــر	توران	
دــر	آخریــن	سرشــماری	صحــت	نداشــته	و	اصــال	تــوران	ایــن	
مقدــار	گــور	نداشــته	اســت	و	نظریــه	دــوم	اینکــه	تعدــاد	بالغ	
بــر	۲۰۰	راس	گــور	دــر	تــوران	وجــود	دارنــد	و	امــروز	عده	ای	
از	آن	هــا	بــه	خراســان	و	بردســکن	و	...	مهاجــرت	کردــه	و	یــا	

ــی	شــکار	شــده	اند. حت
ــام	 ــه	ای	از	ابه ــر	هال ــا	د ــدن	گورخره ــم	ش ــا	راز	ک ــروز	ام ام
قراردــاد،	برخــی	معتقدنــد	کــه	ایــن	گورها	بــه	دلیــل	کمبود	
علوفــه	بــه	مناطــق	دیگــر	مهاجــرت	کرده	انــد،	دــر	صورتــی	
ــه	 ــال	جاری،	منطق ــای	س ــای	ابتد ــت	بارش	ه ــه	برک ــه	ب ک
تــوران	مملــو	از	علوفــه	اســت	امــا	برخــی	نیــز	معتقد	هســتند	
ــزان	نبودــه	کــه	دــر	ســال	های	 ــن	می ــا	ای ــار	گوره اصــاًل	آم
ــکن	 ــر	بردس ــا	د ــت	گوره ــالم	روئی ــده	و	اع ــل	اعالم	ش قب
خراســان	رضــوی	خبــری	کــذب	اســت،	موضوعــی	که	ســعی	
داریــم	دــر	ایــن	گــزارش	بــه	ابعــاد	مختلــف	مخالــف	و	موافق	
آن	بپردازیــم	تــا	درنهایــت	مخاطبــان	بتواننــد	بهتریــن	

قضــاوت	را	داشــته	باشــند.
نظــرات	متفــاوت	هســتند،	امــا	نکتــه	مهــم	آن	اســت	کــه	اگر	
رونــد	کاهشــی	گورهــا	از	۲۵۰	رأس	بــه	۱۱۹	رأس	دــر	تــوران	
ــتداران	 ــم،	دوس ــای	مرد ــد	نگرانی	ه ــه	باش ــع	رخ	داد به	واق
محیط	زیســت	و	دلســوزان	ایــن	آب	وخــاک	بی	مــورد	نبودــه	
اســت	حــال	دلیــل	ایــن	کاهــش	هــر	چــه	می	خواهــد	باشــد.

	
ــت ۲۵۰  ــال نودوهف ــش ۲۰۰ رأس، س ــال نودوش س

رأس و ســال نودوهشــت ۹۰ رأس!
یــک	منبــع	آگاه	دــر	حــوزه	محیط	زیســت	اســتان	ســمنان	
کــه	شــرط	مصاحبــه	را	عدــم	قیــد	نامــش	دانســت	،	
ــور	 ــا	۲۶۰	رأس	گ ــن	۲۰۰	ت ــل	بی ــای	قب ــد:	ســال	ه می	گوی
در	تــوران	شناســایی	و	شــمارش	شــدند،	امــروز	امــا	۹۰	رأس	
آن	هــم	بــا	تــالش	فــراوان	مأمــوران	محیط	زیســت	شناســایی	

ــت. ــده	اس ــاره	کل	ارسال	ش ــه	اد ــده	و	ب و	شمارش	ش
ایــن	کارشــناس	می	گویــد:	آمــار	ســال	گذشــته	گورهــا	دــر	
ــه	مســتندات	آن	موجــود	 ــود	ک ــوران	بیــش	از	۲۵۰	رأس	ب ت
اســت	امــا	بالیــی	کــه	برخــی	بــر	ســر	گورهــا	آورده	انــد	امروز	
ســبب	شــده	تــا	ظــرف	پنــج	مــاه	جمعیــت	این	گونــه	بــه	۹۰	
ــده	 ــن	موضــوع	مطرح	ش ــر	ضم ــد	د ــا	کن ــش	پید رأس	کاه
دــر	ادــاره	کل	کــه	جمعیــت	گورخرهــا	را	۱۲۰	رأس	

ــتند	 ــا	۹۰	رأس	هس ــه	آماره ــت	چراک ــذب	اس ــد	ک می	دانن
ــرای	 ــمنان	ب ــتان	س ــت	اس ــئوالن	محیط	زیس ــی	از	مس و	یک

ــه	اســت. ــه	آن	افزود ــه	۳۰	رأس	ب ــق	فاجع کاهــش	عم
وی	کــه	از	اتــالف	گورخرهــا	به	عنــوان	یــک	آبروریــزی	بــرای	
محیط	زیســت	اســتان	ســمنان	نــام	می	بــرد،	می	گویــد:	
ــت	 ــم	مدیری ــل	عد ــه	دلی ــا	ب ــرت	گورخره ــوع	مهاج موض
ــه	بردســکن	و	ســبزوار	 صحیــح	و	تعلیــف	نادرســت	آن	هــا	ب
ــه	 ــی	ب ــم	محل ــان	و	مرد ــط	بان ــط	محی ــا	توس ــا	و	باره باره
ادــاره	کل	محیط	زیســت	گــزارش	شــد	امــا	پنــج	مــاه	از	ایــن	
ــق	 ــا	محق ــم	و	م ــای	مرد ــذرد	و	پیش	بینی	ه ــوع	می	گ موض
شــد	چراکــه	تمام	ایــن	گورهــای	مهاجــرت	کردــه	و	از	تــوران	
بــه	دســت	شــکارچی	های	اســتان	هم	جــوار	ســپرده	شــدند.

گورها دسته دسته رفته اند 
ــا	 ــد:	گورخره ــز	می	گوی ــر	کارشــناس	محیط	زیســت	نی دیگ
امــروز	ســه	دســته	هســتند،	نخســت	آنانــی	کــه	دــر	تــوران	
ــه	بردســکن	و	ســبزوار	و	 باقی	مانده	انــد	دــوم	آن	هایــی	کــه	ب
حومــه	آن	مهاجــرت	کردنــد	و	ســوم	گــروه	بزرگــی	که	شــکار	
ــه	محیط	زیســت	 ــه	را	ب ــن	ضرب شــدند	و	اتالفشــان	بزرگ	تری

کشــور	دــر	ســال	۹۸	زد.
ــم	فشــارهای	 ــر	نام ــر	صــورت	ذک ــه	د ــان	اینک ــز	بابی وی	نی
ادــاره	کل	را	بایــد	تحمل	کنــم	درنتیجــه	از	بیــان	نــام	خویــش	
امتنــاع	مــی	ورزم،	می	گویــد:	فاجعــه	ای	دــر	تــوران	رخ	دادــه	
ــوان	 ــر	آن	نمی	ت ــری	ب ــام	دیگ ــت	ن ــک	فضاح ــز	ی ــه	ج ک
ــه	قتل	عــام	گورهــا	بســته	اند،	 گذاشــت،	چــرا	کمــر	همــت	ب
ــوران	 ــر	ت ــور	را	د ــه	۲۵۰	گ ــت	ک ــمنی	اس ــه	دش ــن	چ ای
ــر	 ــه	زی ــا	را	ب ــاه	آن	ه ــج	م ــر	از	پن ــر	کمت ــری	د ــل	بگی تحوی

۹۰	رأس	برســانی.
ــد:	همــکار	مــن	از	۹۰	رأس	ســخن	 ــن	کارشــناس	می	افزای ای
می	گویــد،	امــا	مــن	می	گویــم	حتــی	بــه	۹۰	رأس	هــم	
ــوران	وجــود	 ــر	ت ــور	د ــود	۸۰	راس	گ ــروز	حد نمی	رســند	ام
دــارد	و	بــه	نظــر	می	رســد	این	هــا	هــم	از	دــم	تیــغ	گذراندــه	
ــان	 ــه	وزندگی	م ــه	خان ــا	همگــی	راحــت	شــویم	و	ب شــوند	ت

ــم! بازگردی
ــت،	 ــف	نادرس ــت،	تعلی ــت	های	نادرس ــد:	سیاس وی	می	گوی

ــص	 ــم	تخصی ــه،	عد ــون	برنام ــب	و	بد ــزی	نامناس علوفه	ری
اعتبــار،	عدــم	تخصیــص	علوفــه،	اولویت	قــرار	نداشــتن	پارک	
ــوران	 ــان	ت ــی	کارکن ــی	مســئوالن	و	بی	خیال ــوران،	بی	لیاقت ت
ــه	 ــت	این	گون ــاره	کل	وضعی ــر	اد ــد	د ــی	می	بینن ــه	وقت ک
ــل	 ــن	عوام ــد،	مهم	تری ــا	می	کنن ــم	کار	را	ره ــا	ه اســت	آن	ه

نابودــی	گورهــا	هســتند.
	

ــود  ــور در خ ــش از ۱۳۰ رأس گ ــوران بی ــت ت هیچ وق
نداشــته اســت

مدیــرکل	محیط	زیســت	اســتان	ســمنان	امــا	نظــری	
دیگــر	دــارد،	وی	ضمــن	اظهــار	اینکــه	مدیــران	قبلــی	
پــارک	تــوران	و	محیط	زیســت	شــاهرود	آمــار	گورهــا	را	
ــش	از	 ــوران	بی ــت	ت ــه	هیچ	وق ــد	وگرن ــاد	می	گفتن ــاً	زی عمد
ــر	 ــد:		د ــت،	می	گوی ــته	اس ــود	نداش ــر	خ ــور	د ۱۳۰	رأس	گ
ســال	هایی	کــه	تــوران	خشــک	ترین	ســال	های	تاریــخ	
ــی	۳۰	 ــال	۲۰	ال ــفانه	هرس ــه	متأس ــه	می	کرد ــود	را	تجرب خ
رأس	بــه	آمــار	جمعیــت	سرشــماری	گورخــر	ســال	گذشــته	
ــر	 ــت	جبی ــه	جمعی ــت	ک ــی	اس ــر	حال ــن	د ــد	و	ای افزوده	ان
ــده	 ــته	گزارش	ش ــال	گذش ــر	از	س ــال	کمت ــر	هرس ــو	د و	آه
اســت،	لــذا	متأســفانه	مســئوالن	وقــت	بــه	تبعــات	ایــن	تغییر	
ــاط	بیــن	کاهــش	 ــد	درصورتی	کــه	ارتب ــار	توجــه	نکرده	ان آم
جمعیــت	جبیــر	و	آهــو	بــا	گورخــر،	خــود	مبیــن	این	اشــتباه	

ــت. اس
ــن	 ــبت	بی ــی	نس ــه	حت ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی ــوس	ب ــر	عبد امی
ــا	میــزان	جمعیــت	نابالــغ	نیــز	 افزایــش	جمعیــت	هرســال	ب
ــال	های	 ــر	س ــی	د ــار	اعالم ــن	آم ــط	بود ــان	دهنده	غل نش
گذشــته	اســت،	تصریــح	کــرد:	مثــاًل	دــر	ســالی	کــه	
ــش	 ــش	بی ــده	افزای ــد	گزارش	ش ــا	۱۹	عد ــمارش	نابالغ	ه ش
ــر	 ــماری	اخی ــر	سرش ــود	و	د ــاهده	می	ش ــی	مش از	۳۰	رأس
ایــن	شــایعه	پخــش	شــد	کــه	۴۰	رأس	گورخــر	دــر	منطقــه	
ــاره	کل	 ــی	اد ــا	هماهنگ ــذا	ب ــده	اند،	ل ــکن	مشاهده	ش بردس
ــان	رضــوی	شــش	دســتگاه	 حفاظــت	محیط	زیســت	خراس
ــام	 ــی	تم ــان	جنوب ــت	خراس ــگان	حفاظ ــیکلت	از	ی موتورس
منطقــه	را	جســتجو	کردنــد	و	ردــی	از	حضــور	گورخــر	دــر	
ایــن	منطقــه	مشــاهده	نشــد	ضمــن	اینکــه	دــر	ایــن	فصــل	از	
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ــی	خــود	را	 ــوری	هرگــز	منبــع	آب ــه	جان ســال	این	گون
ــرم	 ــر	و	گ ــای	جنوبی	ت ــه	عرض	ه ــد	و	ب ــا	نمی	کن ره

و	خشــک	تر	نمــی	رود.
بــر	 مبنــی	 فرضیاتــی	 ادامــه	 وی	گفــت:	دــر	
ــه	 ــم	ب ــه	آن	ه ــد،	ک ــرح	ش ــا	مط ــرت	گوره مهاج
ــای	 ــای	خــوب	ســال	گذشــته	و	ابتد ــل	بارش	ه دلی
ــه	 ــش	علوف ــن	و	افزای ــبز	بود ــاری	و	سرس ــال	ج س
ــی	و	 ــرت	منتف ــه	قد ــه	ب ــن	فرضی ــه،	ای ــر	منطق د
رد	می	شــود،	لــذا	بــا	اطمینــان	می	تــوان	گفــت	
ــار	 ــر	اعــالم	آم ــر	د ــاً	تقصی ــن	قصــور	و	احیان ــه	ای ک
سرشــماری	دــر	ســال	های	گذشــته	صــورت	گرفتــه	
ــه	اینکــه	اعــالم	 ــم	ب ــا	عل اســت	کــه	خوشــبختانه	ب
ــود	حیات	وحــش	 ــرر	خ ــه	ض ــع،	ب ــالف	واق ــار	خ آم
و	منطقــه	و	اســتان	اســت	دســتور	دادــه	شــد،	
ــر	 ــتند	د ــتقیم	و	مس ــاهدات	مس ــط	مش ــط	و	فق فق
سرشــماری،	ثبــت	و	ســپس	اعــالم	شــود،	تــا	بتــوان	
بــا	برنامه	ریــزی	صحیــح	و	دقیــق،	دــر	حفــظ	

ــه	 ــن	منطق ــر	ای ــوری	د ــمند	جان ــه	ارزش ــا	این	گون و	احی
ــرد. ــالش	ک ت

ــت	 ــزود:	جمعی ــمنان	اف ــتان	س ــت	اس ــرکل	محیط	زیس مدی
ــه	 ــه	مقایس ــه	ک ــال	۱۱۹	رأس	بود ــده	امس ــماری	ش سرش
آن	بــا	جمعیــت	سرشــماری	شــده	دــر	ســال	۸۷	بــه	تعدــاد	
۱۱۰	رأس	حکایــت	از	نجــات	جمعیــت	این	گونــه	از	یــک	
دــوره	ســخت	خشک	ســالی	دــارد	کــه	البتــه	بــرای	اطمینــان	
ــی	و	 ــن	مل ــور	ناظری ــا	حض ــد	ب ــج	مجد ــن	نتای ــت	ای از	صح
ــه	بازشــماری	 ــن	جمعیــت	طــی	روزهــای	آیند تشــکل	ها	ای

ــد. ــد	ش خواه
ــب	 ــاری	و	حس ــال	ج ــر	س ــه	د ــان	اینک ــا	بی ــوس	ب عبد
ســازمان	 رئیــس	 و	 رئیس	جمهــور	 معــاون	 تأکیدــات	
حفاظــت	محیط	زیســت	و	بــا	تأمیــن	اعتبــارات	ملــی	
گام	هــای	اصولــی	بــرای	ارتقــاء	کیفیــت	زیســتگاه	این	گونــه	
ــات	 ــه	اقدام ــزود:	ازجمل ــت،	اف ــده	اس ــی	ش ــمند	ط ارزش
انجام	شــده	می	تــوان	بــه	خــروج	دــام	از	پــارک	ملــی	
ــی	 ــز	مل ــن	مرک ــاث	اولی ــی	احد ــات	اجرای ــوران،	عملی ت
تکثیــر	و	پــرورش	و	رهاســازی	گورخــر	ایرانــی	دــر	پــارک	
ــتگاه	های	 ــر	زیس ــه	د ــت	علوف ــزی،	کش ــر	مرک ــی	کوی مل
منتخــب	بــرای	تأمیــن	غــذای	این	گونــه	و	همچنیــن	
اجــرای	پروژه	هــای	آب	رســانی	و	نصــب	تلمبــه	بادــی	

ــرد. ــاره	ک اش
	

مهاجرت یا کشتار گورها کذب است
ــرت	 ــای	مهاج ــا	رد	ادع ــز	ب ــوران	نی ــی	ت ــارک	مل ــس	پ رئی
ــالی	 ــا	س ــت:	تنه ــار	داش ــا،	اظه ــیع	گوره ــتار	وس ــا	کش ی
ــده	 ــح	انجام	ش ــن	و	صحی ــماری	متق ــوران	سرش ــر	ت ــه	د ک
امســال	بودــه	کــه	درنهایــت	۱۱۹	رأس	گــور	شمارش	شــده	
ــکاران	 ــل	هم ــال	های	قب ــه	س ــی	ک ــذا	گزارش	های ــت،	ل اس
لــذا	 اســت،	 نداشــته	 به	هیچ	وجــه	صحــت	 می	دادنــد	
ــر	 ــور	د ــار	گ ــن	مقد ــی	ای ــچ	زمان ــر	هی ــاًل	د ــم	اص معتقدی
تــوران	وجــود	نداشــته	کــه	حــال	بخواهــد	بالغ	بــر	۱۰۰	رأس	

آن	به	یک	بــاره	کــم	شــود.
ــر	 ــی	اگ ــور	حت ــک	گ ــروز	ی ــد:	ام ــان	می	گوی ــد	رادم احم
ــوران	 ــد	مأم ــه	کن ــوران	مراجع ــارک	ت ــی	پ ــرز	خروج ــه	م ب
ــه	 ــی	هفت ــد	حت ــور	و	ماشــین	آن	را	بازمی	گردانن ــا	موت ــا	ب م
ــار	رأســی	از	گــور	 ــورد	حرکــت	دســته	چه ــک	م گذشــته	ی
ــه	 ــه	بالفاصل ــاد	ک ــان	رخ	د ــرز	خراس ــای	م ــه	نزدیکی	ه ب
ــلیمی	 ــل	س ــام	عق ــذا	کد ــدند	ل ــه	ش ــط	بازگرداند ــه	محی ب
ــوران	 ــور	از	ت ــاره	۱۰۰	رأس	۱۲۰	رأس	گ ــه	یک	ب ــد	ک می	گوی
خــارج	شــوند	و	نــه	محیط	بــان	و	نــه	مأمــوران	محیط	زیســت	
ــت. ــن	اس ــزی	غیرممک ــن	چی ــد!	چنی ــس	نفهم و	...	هیچ	ک
وی	می	افزایــد:	بارهــا	و	بارهــا	اعــالم	کردیــم	ایــن	آمارهایــی	
ــرس	 ــان	از	ت ــن	نیســت	و	محیط	بان ــود	متق ــان	می	ش ــه	بی ک

ــا	 ــد	ام ــان	می	کردن ــد،	بی ــه	می	گفتن ــود	هرچ ــای	خ روس
حقیقــت	نداشــت	و	طــی	ســال	های	۹۲	و	۹۳	تعدــاد	گورهــا	
ــاد	 ــاز	تعد ــد	ب ــال	بع ــا	س ــید	ام ــه	۱۷۰	رأس	رس از	۱۳۰	ب
گورهــا	۱۱۰	رأس	شــد	لــذا	ایــن	نشــان	می	دهــد	کــه	هیچ	گاه	

ــت. ــه	اس ــورت	نگرفت ــت	ص ــماری	ها	درس سرش
ــر	 ــاف	د ــن	اجح ــد:	ای ــوران	می	گوی ــی	ت ــارک	مل ــس	پ رئی
ــرما	 ــر	س ــب	د ــا	ش ــح	ت ــه	صب ــت	ک ــی	اس ــق	محیط	بانان ح
ــد	 ــه	می	گوین ــه	ای	مغرضان ــا	عد ــد	ام ــرق	می	ریزن ــا	ع و	گرم
ــا	شــده	اســت	 ــن	گوره ــراری	داد ــت	ســبب	ف ســوء	مدیری
ــوء	 ــالی	و	س ــد	خشک	س ــه	می	گوین ــت	ک ــا	اس ــب	اینج جال
مدیریــت	رخ	دادــه	درحالی	کــه	همیــن	آقایــان	جمعیــت	کل	
و	بــز	و	قــوچ	و	میــش	را	رو	بــه	افزایــش	می	دانســتند	چطــور	
می	شــود	خشک	ســالی	بــرای	بــز	و	میــش	اثــر	مثبــت	
ــذا	 ــد!	ل ــته	باش ــور	نداش ــرای	گ ــد	ب ــد	کرده	ان ــته	و	رش داش
اصــاًل	منطقــی	و	عقلــی	نیســت	کــه	بگوییــم	۱۲۰	رأس	گــور	

یک	بــاره	کــم	شــده	اند!.
	

عدم مدیریت صحیح
ــتان	 ــت	اس ــاره	کل	محیط	زیس ــر	اد ــان	دیگ ــک	محیط	ب ی
ــران	 ــی	مدی ــت	برخ ــد	گف ــد:	اوالً	بای ــز	می	گوی ــمنان	نی س
فعلــی	دــر	ســال	های	قبــل،	خــود	مســئول	آمــار	و	
اطالعــات	ادــاره	کل	بوده	انــد	درنتیجــه	اگــر	قصــوری	
دــر	آمــار	دهــی	اســت	بــه	خــود	ایشــان	نیــز	بازمی	گردــد،	
ــال	۸۷،	۱۱۰	رأس	 ــر	س ــر	د ــا	اگ ــت	گوره ــد	گف ــاً	بای ثانی
ــه	 ــه	فاجع ــتند	ک ــم	۱۳۰	رأس	هس ــروز	ه ــد	و	ام بوده	ان
ــا	 ــه	گوره ــت	چراک ــاره	کل	اس ــر	اد ــتری	گریبان	گی بیش
اگــر	ســالی	۱۰	کــره	هــم	بــه	جمعیــت	خــود	می	افزودنــد	
ــی	 ــن	بی	کفایت ــس	ای ــد	۲۰۰	رأس	می	شــدند!	پ ــروز	بای ام
ادــاره	کل	اســت	کــه	پــس	از	۱۰	ســال	آمــار	گورهــا	تــکان	

نمی	خــورد.
ــاش	 ــش	ف ــد	نام ــم	نمی	خواه ــه	او	ه ــد	ارشــد	ک ــن	کارمن ای
ــه	تهــران	 شــود،	می	افزایــد:	دــر	شــهریورماه	۸۶	نامه	هایــی	ب
ــر	 ــد	بناب ــوان	ش ــا	۳۶۰	رأس	عن ــت	گورخره ــه	و	جمعی زد
ــه	ای	 ــر	اردیبهشــت	ماه	۸۷	نام ــا	د ــود	م صورت	جلســه	موج
را	بــه	ســمنان	و	تهــران	ارســال	کردیــم	کــه	جمعیــت	واقعــی	
ــم	 ــغ	و	۱۵	رأس	ه ــه	۹۶	رأس	بال ــا	۱۱۱	رأس	اســت	ک گوره
ــتباه	 ــا	اش ــه	آماره ــم	ک ــم	بپذیری ــر	ه ــذا	اگ ــد	ل ــره	بودن ک
بودــه	بایــد	گفــت	آمارهــای	غلــط	دادــن	بــه	تهــران	ســابقه	

ــارد! ــی	د طوالن
وی	می	افزایــد:	تمــام	مســتندات	امــروز	وجــود	دارنــد،	
ــار	 ــوران	دید ــارک	ت ــر	ســال	۹۵	از	پ ــکار	د ــم	ابت ــی	خان وقت
کــرد	هم	زمــان	۴۰	رأس	گــور	دــر	ســه	کیلومتــری	پاســگاه	
ــاد	 ــر	نزدیکــی	عباس	آب ــر	حضــور	داشــت،	۱۰۰	رأس	د دلب
ــا	 ــد	و	ده	ه ــاهده	می	ش ــرود	مش ــر	ط ــورد	د ــا	۱۵	م ۱۰	ت
ــد	 ــی	ش ــار	ده ــک	روز	آم ــر	ی ــر	د ــاهده	دیگ ــا	مش و	ده	ه

چطــور	می	شــود	تعدــاد	آن	هــا	۱۱۹	رأس	بودــه	باشــد	
ــکار	 ــم	ابت ــه	خان ــی	ب ــک	روز	وقت ــر	ی ــه	د درحالی	ک

ــود! ــت	از	۲۰۰	رأس	ب ــد	صحب ــه	ش ــار	داد آم
ــته	 ــال	گذش ــد:	س ــن	می	گوی ــد	همچنی ــن	کارمن ای
آقــای	ظهرابــی	معــاون	ســازمان	محیــط	زیســت	
کشــور	مشــاهده	۲۶۰	رأس	گــور	را	تائیــد	کرده	اســت	
ــور	را	 ــزان	گ ــن	می ــته	ای ــاره	کل	نتوانس ــر	اد ــس	اگ پ
ــر	 ــان	را	د ــه	عمرش ــی	ک ــر	کارکنان ــارد	تقصی ــه	د نگ
ــع	 ــا	به	واق ــار	گوره ــت؟	آم ــته	اند	چیس ــوران	گذاش ت
چنیــن	هســتند	دــر	ســال	هشــتاد	و	هفــت	۱۱۰	رأس	
گــور،	دــر	ســال	هشــتاد	و	هشــت	۱۲۰	رأس	گــور،	دــر	
ســال	هشــتاد	و	۹،	۱۴۷	رأس	گــور	و	بــه	همیــن	شــکل	
ــاره	کل	 ــر	اد ــمارش	ها	د ــن	مشــاهدات	و	ش ــناد	ای اس
وجــود	دــارد	همان	طــور	کــه	مشــاهده	می	شــود	
ســالی	۱۰	تــا	۲۰	کــره	برحســب	تغذیــه	مناســب	بــه	
جمعیــت	افزودــه	می	شــود	لــذا	نمی	تــوان	گفــت	
یــک	گلــه	۱۱۰	رأســی	از	گــور	بعــد	از	۱۲	ســال	هنــوز	

۱۱۰	رأس	باشــند.
ــار	 ــای	آم ــا	رد	ادع ــز	ب ــوران	نی ــان	ت ــر	محیط	ب ــی	دیگ کرم
ــل	 ــال	های	قب ــر	س ــد:	د ــا	می	گوی ــاالی	۱۲۰	رأســی	گوره ب
ــاد	 ــا	را	زی ــه	آماره ــور	می	شــدند	ک ــوران	مجب متأســفانه	مأم
بگوینــد	و	ایــن	امــر	جــای	تأســف	اســت	امــا	امــروز	شــایعه	
مهاجــرت	گورهــا	باهدــف	تخریــب	وجهــه	مدیــران	کنونــی	
دــر	حالــی	مطــرح	می	شــود	کــه	اصــاًل	گــوری	دــر	بردســکن	
مشــاهده	نشــده	اســت	و	معلــوم	نیســت	اهدــاف	ایــن	افــراد	از	

تخریــب	چیســت.
	

شاید دیگر گوری نباشد
مدیریــت	صحیــح	دــر	جمــع	آوری	گورخرهــا	دــر	فصــل	بهار	
ــا	آمــار	دهــی	مناســب	دــر	ســال	های	 امســال	می	توانســت	ب
قبــل	به	مراتــب	بهتــر	باشــد	آن	هــم	دــر	منطقــه	ای	کــه	دــر	
ــود	و	می	توانســت	گورهــا	 ســال		اخیــر	پوشــیده	از	علــف	زار	ب
ــن	 ــا	متأســفانه	ای ــی	دهــد،	ام را	از	نابودــی	و	مهاجــرت	رهای
امــر	صــورت	نگرفــت.	سرنوشــت	شــومی	کــه	دــر	ســال	های	
ــایه	اش	را	از	 ــت	س ــه	داش ــورت	گرفت ــات	ص ــا	اقدام ــر	ب اخی
ــی	 ــه	مهمان ــم	ب ــا	بازه ــت	ام ــر	برمی	داش ــه	ناد ــر	این	گون س
ناخواندــه	بدــل	شــد	کــه	رخــت	خوابــش	را	دــر	خانــه	تــوران	

پهــن	کــرد.
اگــر	آمارهــا	به	درســتی	ارائــه	می	شــد	قطعــاً	خطــر	انقــراض	
ــذا	 ــزد	و	ل ــر	گوش ــتر	و	پیش	ت ــوری	بیش ــر	جان ــه	ناد این	گون
بــرای	آن	فکــری	اندیشــیده	می	شــد	امــا	متأســفانه	آن	طــور	
ــای	 ــد	آماره ــت	می	گوین ــئوالن	محیط	زیس ــروز	مس ــه	ام ک
ــران	نشــین	از	 ــال	مســئوالن	ته ــا	خی ــده	ت ــبب	ش ــط	س غل

بابــت	جمعیــت	گورهــا	راحــت	باشــد.
درنهایــت	بایــد	گفــت	بــا	این	گونــه	مدیریــت،	دــر	ســال	های	
ــا	 ــیایی	تنه ــای	آس ــاهد	گورخره ــر	ش ــور	دیگ ــان	د نه	چند
به	صــورت	تاکســیدرمی	دــر	موزه	هــا	و	یــا	باغ	وحش	هــا	
باشــیم.	از	ســوی	دیگــر	نهادهــای	امنیتــی	می	توانند	حســاب	
ادــاره	کل	محیط	زیســت	و	کارکنــان	تــوران	را	بررســی	کننــد	
ــه	 ــائبه	اضاف ــوق	ش ــه	از	حق ــت	کاران ــورت	دریاف ــر	ص ــا	د ت
ــود.	 ــی	ش ــل	بررس ــال	های	قب ــر	س ــا	د ــن	گوره ــار	داد آم
ــد	 به	هــرروی	گورهایــی	کــه	امــروز	برحســب	کــره	زایــی	بای
بیــش	از	۳۰۰	رأس	باشــند	تنهــا	۹۰	رأس	هســتند	و	ایــن	امر	
نیازمنــد	ورود	دســتگاه	های	امنیتــی،	انتظامــی	و	قضایــی	بــه	

ایــن	حــوزه	اســت.
حــال	انتظــار	مــی	رود	مســئوالن	عالی	رتبــه	اســتان	ســمنان	
ســهل	انگاری	 خصــوص	 دــر	 مربوطــه	 پیگیری	هــای	
احتمالــی	دــر	آمارهــای	ســال	های	قبــل	و	یــا	کاهــش	واقعــی	
ــا	 ــه	ت ــرار	داد ــود	ق ــتور	کار	خ ــر	دس ــا	را	د ــت	گوره جمعی
ــران	و	 ــر	مازند ــز	به	زودــی	دچــار	سرنوشــت	بب ــا	نی گورخره

ــارس	نشــوند. ــیر	دشــت	ارژن	ف ش
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آمــار حیــوان گزیدگــی توســط حیواناتــی از جملــه ســگ هــای 
ــاه و خــرس در اســتان چهارمحــال و بختیــاری افزایــش  ولگــرد، روب
یافتــه اســت و هــم اکنــون بیــش از چهــار هــزار نفــر در ایــن اســتان 

ــد. ــده ان ــزش ش ــار گ دچ
اســتان چهارمحــال و بختیــاری یکــی از اســتان هــای کوهســتانی 
کشــور اســت کــه دارای مراتــع و ارتفاعــات سرســبز اســت کــه همین 
ــق بگیــرد. ــن اســتان رون ــا دامــداری در ای امــر ســبب شــده اســت ت

وجــود	تعدــاد	گلــه	هــای	دــام	دــر	ایــن	اســتان	بــا	افزایــش	تعدــاد	ســگ	هــای	نگهبــان	گلــه	
رابطــه	مســتقیمی	دــارد.	دامدــاران	و	چوپانــان	دــر	ایــن	اســتان	بــرای	مقابلــه	بــا	خطــر	حمله	

گــرگ	هــا	بــه	دــام	هــا،	تعدــاد	ســگ	هــای	گلــه	را	افزایــش	مــی	دهنــد.
بســیاری	از	گردشــگران	و	مســافران	بدــون	اطــالع	از	خطــر	ســگ	هــای	گلــه	بــه	نزدیگــی	گله	
ــد	کــه	همیــن	امــر	یکــی	از	دالیــل	گــزش	توســط	ســگ	هــا	دــر	ایــن	 هــای	دــام	مــی	رون

اســتان	بــه	شــمار	مــی	رود.
بســیاری	از	دامدــاران	و	چوپانــان	مراقبــت	هــای	الزم	ازســگ	هــای	گلــه	را	انجــام	نمــی	دهنــد	
و	ســگ	هــا	را	دــر	شــب	هــا	رهــا	مــی	کننــد	کــه	ایــن	ســگ	هــا	وارد	شــهرها	و	روســتاها	مــی	
شــود	و	دــر	معابــر	تردــد	مــی	کننــد.	بــی	توجهــی	شــهرداری	هــا	بــه	جمــع	آوری	ســگ	های	
ولگــرد	دــر	مناطــق	شــهری	یکــی	از	مهمتریــن	دالیــل	افزایــش	تعدــاد	ســگ	هــای	ولگــرد	و	

افزایــش	آمــار	گــزش	دــر	ایــن	اســتان	بــه	شــمار	مــی	رود.
یکــی	از	چوپانــان	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	دــر	خصــوص	خطــرات	ســگ	هــای	گلــه	
اظهــار	داشــت:	دامدــاران	دــام	هــای	ســبک	دــر	ایــن	اســتان	از		یــک	نــژاد	خــاص	ســگ	برای	

حفاظــت	از	گلــه	هــا	اســتفاده	مــی	کننــد.
ــراد	 ــط	اف ــت	توس ــن	حرک ــک	تری ــه	کوچ ــه	ب ــای	گل ــای	ه ــگ	ه ــرد:	س ــان	ک ــان	بی منافی

ــتند. ــاس	هس حس
وی	بیــان	کــرد:	بســیاری	از	گردشــگران	و	مســافران	بــرای	دســت	زدــن	بــه	بــره	هــای	متولــد	
شــده	نزدیــک	گلــه	هــای	دــام	مــی	رونــد	کــه	همیــن	امــر	موجــب	حملــه	ســگ	هــای	گلــه	

بــه	انهــا	مــی	شــوند.
وی	بیــان	کــرد:	بــی	تجربگــی	افــراد	دــر	مقابلــه	بــا	ســگ	موجــب	حملــه	ســگ	هــا	بــه	انهــا	

مــی	شــود.
ــرای	 ــای	الزم	ب ــت	ه ــتان	مراقب ــن	اس ــر	ای ــان	د ــیاری	از	چوپ ــه	بس ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــرد:		مســافران	و	 ــان	ک ــد،	بی ــی	دهن ــا	انجــام	م ــراد	توســط	ســگ	ه ــزش	اف ــری	از	گ جلوگی

ــد. ــز	کنن ــد	پرهی ــام	بای ــای	د ــه	ه ــه	گل ــدن	ب ــک	ش گردشــگران	از	نزدی
معــاون	بهداشــتی	دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	شــهرکرد	و	رئیــس	مرکــز	بهداشــت	چهارمحــال	و	
بختیــاری	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	ســاالنه	بیــش	از	چهــار	هــزار	و	۵۰۰	نفــر	توســط	حیوانــات	دــر	
ایــن	اســتان	مــورد	گــزش	قــرار	مــی	گیرنــد،	بیــان	کــرد:		وجــود	تعدــاد	بــاالی	ســگ	هــای	
گلــه	و	ســگ	هــای	ولگــرد	دــر	اســتان	از	مهمتریــن	علــل	افزایــش	آمــار	بــاالی	گزیدگــی	دــر	

اســتان	اســت.
راشــد	جزایــری	بیــان	کــرد:	چهارمحــال	و	بختیــاری	یکــی	از	اســتان	هــای	مهــم	کشــور	دــر	
بخــش	پــرورش	دــام	ســبک	بــه	شــمار	مــی	رود	کــه	گلــه	هــای	دــام	بســیار	زیادــی	دــر	آن	
وجــود	دــارد	و	دامدــاران	و	چوپانــان	بــرای	نگهدــاری	و	حفاظــت	از	گلــه	هــای	دــام		از	ســگ	

هــای	گلــه	اســتفاده	مــی	کننــد.
وی	بیــان	کــرد:		وجــود	تعدــاد	بــاالی	گلــه	هــای	دــام	وســگ	هــای	گلــه	یکــی	از	مهمتریــن	

علــل	افزایــش	آمــار	گــزش	دــر	ایــن	اســتان	اســت.
وی	تصریــح	کــرد:	دــر	اســتان	بیشــترین	گــزش	افــراد	توســط	ســگ	گــزارش	شــده	اســت	و	

کمتریــن	آمــار	مربــوط	بــه	گــزش	توســط	روبــاه،	گــرگ	و	خــرس	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	مردــم	دــر	اولیــن	گــزش	بایــد	بــه	مراکــز	درمانــی	مراجعــه	کننــد،	بیــان	
کــرد:	دــر	مراکــز	بهداشــتی	و	خانــه	هــای	بهداشــت	به	ســرعت	محــل	گــزش	توســط	مراقبین	
ســالمت،	بهــورز	و	پزشــک	معاینــه	مــی	شــود	و	بــه	ســرعت	محــل	گــزش	توســط	آب	و	صابون	

ــود. شستشــو	می	ش
معــاون	بهداشــتی	دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	شــهرکرد	و	رئیــس	مرکــز	بهداشــت	چهارمحــال	و	
بختیــاری	بیــان	کــرد:	واکسیناســیون	فــرد	دچــار	گــزش	از	دیگــر	اقدامات	دــر	مراکــز	درمانی	

اســت	کــه	ایــن	اقدــام	بســیار	مهــم	اســت.
وی	بیــان	کــرد:	اگــر	حیــوان	مهاجــم	کــه	فــرد	را	دچــار	گــزش	کردــه	باشــد	دــارای	بیمــاری	
ــن	خاطــر	 ــه	همی ــرد	ب ــد	ک ــوت	خواه ــرد	ف ــاری	باشــد	و	واکسیناســیون	انجــام	نشــود،	ف ه

واکسیناســیون	بســیار	مهــم	اســت.
وی	اظهــار	داشــت:	واکسیناســیون	و	مقابلــه	بــا	بیمــاری	هــاری	دــر	هنــگام	گزش	بســیار	مهم	

اســت.
دامداران	سگ	های	گله	را	رها	نکنند

معــاون	بهداشــتی	دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	شــهرکرد	و	رئیــس	مرکــز	بهداشــت	چهارمحــال	
و	بختیــاری	بــا	اشــاره	بــه	قیمــت	بــاالی	واکســن	هــاری،	بیــان	کــرد:	واکســن	هــاری	حدــود	
یــک	میلیــون	و	۵۰۰	هــزار	تومــان	هزینــه	دــارد	کــه	ایــن	مهــم	بــه	صــورت	رایــگان	انجــام	

مــی	شــود.
ــت	 ــاران	درخواس ــرد:		از	دامد ــد	ک ــاالی	واکســن	تاکی ــای	ب ــه	ه ــه	هزین ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــژه	داشــته	باشــد	و	ســگ	هــای	 ــه	توجــه	وی ــم	کــه	دــر	مراقبــت	از	ســگ	هــای	گل داری
ــد	و	موجــب	گــزش	 ــر	شــهرها	و	روســتاها		تردــد	کنن ــد	کــه	دــر		معاب ــه	را	رهــا	نکنن گل

ــوند. ــهروندان	ش ش
معــاون	بهداشــتی	دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	شــهرکرد	و	رئیــس	مرکــز	بهداشــت	چهارمحــال	
و	بختیــاری	بیــان	کــرد:		راه	اندــازی	ســایت	زندــه	گیــری	ســگ	هــای	ولگــرد	دــر	اســتان	و	
مناطــق	پــر	جمعیــت	ضــروری	اســت	کــه	ایــن	اقدــام	نقــش	مهمــی	از	تکثیــر	ســگ	هــای	

ــارد. ولگــرد	د
جزایــری	بیــان	کــرد:	چهــار	ســال	اســت	که	مــرگ	ناشــی	از	هــاری	دــر	اســتان	گزارش	نشــده	
اســت	کــه	ایــن	مهم	بــا	تــالش	و	کمــک	هــای	نیروهــای	درمانــی	دــر	مناطــق	مختلف	اســتان	

محقق	شــده	اســت.
بســیاری	از	شــهروندان	بــه	ویــژه	دــر	شــهرکرد)	مناطــق	مهدــی	آبــاد	و	بــرم	پهنــه(	از	تردــد	
ــتند.		ورود	 ــد	هس ــه	من ــا	گالی ــان	ه ــا	و	خیاب ــه	ه ــر	کوچ ــرد	د ــای	ولگ ــگ	ه ــمار	س بیش
شــهرداری	هــا	و	دســتگاه	هــای	مربــوط	بــرای	حفاظــت	شــهروندان	دــر	مقابلــه	با	ســگ	های	

ــرد	ضــروری	اســت. ولگ
زندــه	گیــری	ســگ	هــای	ولگــرد	و	عقیــم	ســازی	انهــا	نقــش	مهمــی	دــر	کاهــش	تعداد	ســگ	

هــا	و	آمــار	گــزش	دــر	ایــن	اســتان	دــارد.

از گزش سگ های ولگرد تا خرس

حیوان گزیدگی در بام ایران اوج گرفت

سید محمد رضا 
موسوی
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حفاظــت از حریــم دریــا و رفــع تصرف 
از نــوار ســاحلی گیــان ضرورتی اســت 
کــه تحقــق آن نیــاز بــه مشــارکت 
و عــزم جــدی مســئوالن اســتانی و 
ــه ای کــه اجــرای  کشــوری دارد؛ مطالب
ایــن  در  قوانیــن  به روزرســانی  آن 

می طلبــد. را  بخــش 

ــا	 بهره	منــد	شــدن	از	ســاحل	حــق	همــه	مردــم	اســت.	دری
ــی	آن	 ــواج	آب ــه	ام ــینان	ب ــی	ساحل	نش ــه	زندگ ــی	ک موهبت
ــواج،	 ــی،	آواز	ام ــگان	دریای ــرواز	پرند ــت.		پ ــه	اس گره	خورد
رفت	وآمــد	کشــتی	ها،	روشــنایی	فانوس	هــای	دریایــی،	
خورشــید،	 غــروب	 و	 طلــوع	 شــگفت	انگیز	 چشــم	انداز	
لطافــت	احســاس	تــن	را	بــه	خنــکای	آب	ســپردن	بــر	ذهــن	
هــر	کســی	کــه	بــه	تماشــای	دریــا	رفتــه،	تــا	همیشــه	حــک	

می	شــود.
ــه	 هرســاله	گردشــگران	بســیاری	از	نقــاط	دــور	و	نزدیــک	ب
ــوند.	 ــالن	می	ش ــی	گی ــا	راه ــدن	از	دری ــد	ش ــبب	بهره	من س
ازایــن	رو	انتظــار	مــی	رود	حدــود	۳۰۰	کیلومتــر	نــوار	ســاحلی	
گیــالن	دــر	شــهرها	و	روســتاها	بــرای	اســتفاده	عمــوم	مهیــا	
باشــد.	امــا	آنچــه	متأســفانه	دــر	بعضــی	نقــاط	ایــن	حــق	را	از	
ــی	هایی	 ــازها	و	دیوارکش ــد،	ساخت	وس ــلب	می	کن ــم	س مرد
ــورت	 ــی	ص ــی	و	حقوق ــخاص	حقیق ــوی	اش ــه	از	س اســت	ک

گرفتــه	اســت.		
	

دستور ویژه وزیر کشور
خردادمــاه	امســال	دــر	رســانه	ها،	خبــری	بــا	موضــوع	
ــم	 ــازی	حری ــر	آزادس ــی	ب ــور	مبن ــر	کش ــژه	وزی ــتور	وی دس
دریــای	خــزر	دــر	اســتان	های	گیــالن،	مازندــران	و	گلســتان	
ــاره	اظهــار	کــرد		 ــر	کشــور	دراین	ب منتشــر	شــد.	معــاون	وزی
ــه	 ــاری	ب ــال	ج ــاه	س ــارم	خردادم ــفر	چه ــال	س ــه	دنب ب
ــد	اجــرای	قوانیــن	 ــم	گزارشــی	از	رون اســتان	گیــالن	و	تقدی
ــع	 ــکالت	و	موان ــوع	و	مش ــن	موض ــا	ای ــط	ب ــررات	مرتب و	مق
ــر	کشــور،	 ــی	وزی ــی	فضل ــر	رحمان ــاره،	دکت موجــود	دراین	ب
ــت	و	ضــرورت	موضــوع	آزادســازی	 ــر	اهمی ــد	ب ضمــن	تأکی
ــن	و	 ــوب	قوانی ــر	چارچ ــزر	د ــای	خ ــاحلی	دری ــی	س اراض
مقــررات	جــاری،	بــه	معــاون	عمــران	و	توســعه	امــور	شــهری	
ــا	اتخــاذ	 ــا	ب ــد،	ت و	روســتایی	وزارت	کشــور	مأموریــت	داده	ان
ــن	 ــتمر	ای ــی	و	مس ــری	جد ــه	پیگی ــات	الزم،	زمین تمهید
موضــوع	را	از	طریــق	اســتانداران	ســه	اســتان	ســاحلی	دریای	

ــد. ــم		کنن ــزر	فراه خ
ــور	 ــاون	هماهنگــی	ام ــا	مع ــی	ب ــن	رابطــه	گفتگوی ــر	همی د
ــه	 ــات	انجام	گرفت ــاره	اقدام ــالن	درب ــتانداری	گی ــی	اس عمران
دــر	راســتای	ایــن	دســتور	ویــژه	انجــام	دادیــم	کــه	وی	دــر	
پاســخ	بــه	ســؤال	اظهــار	کــرد:	پیــرو	دســتور	وزیــر	کشــور،	
مشــاور	ایشــان	طــی	هفته	هــای	گذشــته	بــه	اســتان	گیــالن	
ــتان	و	 ــاحلی	اس ــم	س ســفرکرده	و	از	نحــوه	آزادســازی	حری

ــد. ــد	کردن ــری	بازدی ــم	۶۰	مت حری
ــی	 ــه	وجــود	امالک ــا	اشــاره	ب ــم	ب ــری	مقد ــی	اوســط	اکب عل
دــارای	ســند	مالکیــت	دــر	حریــم	۶۰	متــری	دریــا	و	تعییــن	
تکلیــف	ایــن	امــالک،	افــزود:	دــر	واقــع	وضعیــت	افرادــی	کــه	
دــر	حریــم	۶۰	متــری	دریــا	دــارای	ســند	مالکیــت	هســتند	

بایــد	مشــخص	شــود.
ــتانداری	 ــر	اس ــراً	د ــه	اخی ــه	ای	ک ــه	جلس ــن	ب وی	همچنی
ــه	دنبــال	 گیــالن	تشکیل	شــده	نیــز	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	ب

ــزار	 ــی	برگ ــا	حضــور	دســتگاه	های	اجرای ــه	ب ــن	جلســه	ک ای
شــد،	بــا	توجــه	بــه	اختالف	نظــر	رقــوم	طبیعــی	دریــا	
ــی	۲۴.۷۰	 ــوم	منف ــال	۱۳۴۲	و	رق ــات	س ــاس	مصوب ــر	اس ب
اعالم	شــده	از	طریــق	وزارت	نیــرو،	مقــرر	شــد	کــه	از	مشــاور	
ــت	 ــرکت	مدیری ــل	ش ــرو	و	مدیرعام ــام	وزارت	نی ــی	مق عال
منابــع	آب	ایــران	دعــوت	بــه	عمــل	آیــد	تــا	ضمــن	بازدیــد	از	
نــوار	ســاحلی	خــزر	دــر	اســتان	گیــالن،		اقدامــات	الزم	بــرای	

تعییــن	بســتر	انجــام	شــود.

تاخیــر در اجــرای قوانین/ضــرورت آزادســازی 
ــا ــم دری حری

ــا	دــر	شــهرهای	ســاحلی	و	 ــم	دری ــه	حری موضــوع	تجــاوز	ب
ــر	 ــه	ب ــت	ک ــال	ها	اس ــا	س ــم	دری ــازی	حری ــت	آزادس اهمی
ســر	زبان	هــا	بودــه	و	متأســفانه	تاکنــون	بــه	نتیجــه	مطلــوب	

نرســیده	اســت.
رئیــس	کمیســیون	محیط	زیســت	انجمــن	طرفدــاران	
ــارم	 ــه	چه ــر	برنام ــرد:	د ــان	ک ــاره	بی ــی	دراین	ب ــعه	انزل توس
توســعه	اقتصادــی،	اجتماعــی	و	فرهنگــی	جمهوری	اســالمی	
ــران	کــه	دــر	۱۶	مهــر	ســال	۸۳	مصــوب	شــد،	مادــه	۶۳	 ای
بــه	لــزوم	آزادســازی	حریــم	ســواحل	اختصاص	یافتــه	و	
ــه	تصویــب	 آیین	نامــه	اجرایــی	آن	دــر	۲۳	اردیبهشــت	۸۸	ب

هیئت	وزیــران	رســید.
ــکات	جالب	توجــه	 محمــد	کهنســال	اظهــار	کــرد:	یکــی	از	ن
ایــن	بودــه	کــه	دــر	متــن	مادــه	۶۳	دولــت	موظــف	شــده	که	
تــا	پایــان	اولیــن	ســال	برنامــه،	طــرح	ســاماندهی	بــا	اولویــت	
دریــای	خــزر	را	تدویــن	کنــد	و	دــر	تبصــره	آن	مصــوب	شــده	
کــه	تــا	پایــان	برنامــه	۱۰۰	درصــد	عقب	نشــینی	۶۰	متــری	
ــه	 ــن	آیین	نام ــط	تدوی ــا	فق ــود؛	ام ــام	ش ــا	انج ــم	دری حری

اجرایــی	چهــار	ســال	و	نیــم	بــه	دــرازا	کشــید.
کهنســال	ادامــه	دــاد:	خبرهــای	منتشرشــده	دــر	خردادمــاه	
امســال	یعنــی	بیــش	از	۱۰ســال	پــس	از	تصویــب	آیین	نامــه	
و	بیــش	از	۱۴ســال	پــس	از	تصویــب	برنامــه	توســعه	چهــارم	
دــر	رســانه	ها	حاکــی	از	عدــم	آزادســازی	۵۰	درصــد	
ســواحل	بودــه	کــه	عمدــه	آن	هــا	نیــز	دــر	اختیــار	دولــت	یــا	

نهادهــای	نظامــی	و	انتظامــی	و	قضایــی	اســت.

ــع	 ــر	وض ــی	بیانگ ــه	به	خوب ــد	جمل ــن	چن ــزود:	همی وی	اف
ــارد. ــل	ند ــه	تحلی ــاز	ب ــه	و	نی ــل	آن	بود ــود	و	دالی موج

رئیــس	کمیســیون	محیط	زیســت	انجمــن	طرفدــاران	
ــوط	 ــی	مرب ــائل	فن ــر	از	مس ــت:	صرف	نظ ــی	گف ــعه	انزل توس
ــارم	 ــه	چه ــون	برنام ــد	از	قان ــن	بن ــرای	ای ــواحل،	اج ــه	س ب
توســعه	از	چنــد	جهــت	حائــز	اهمیــت	اســت	کــه	مهم	تریــن	
نکتــه	جلوگیــری	از	ضایــع	شــدن	حقــوق	عمــوم	ایرانیــان	بــه	
نفــع	عدــه	ای	خــاص	اســت	کــه	دــر	قالــب	یــک	وزارتخانــه،	
دســتگاه	دولتــی	اســتانی،	نهــاد	نظامــی	و	انتظامی	و	بخشــی	

ــد. ــار	گرفته	ان ــر	اختی ــاحل	را	د از	س
ــای	 ــط	نهاده ــد	توس ــه	می	توان ــاحلی	ک ــاد:	س ــه	د وی	ادام
ــن	 ــا	و	همچنی ــا	دهیاری	ه ــهرداری	ها	ی ــد	ش ــی	مانن عموم
بخــش	خصوصــی	بــه	منبعــی	بــرای	ایجــاد	اشــتغال	و	
ــارج	 ــاع	خ ــز	انتف ــاًل	از	حی ــود	عم ــل	ش ــی	تبدی درآمدزای
و	چه	بســا	حفــظ	و	نگهدــاری	آن	بــرای	اســتفاده	جمــع	
محدــود	و	خاصــی	از	مردــم	کشــور	کــه	کارکنــان	نهادهــای	
بــر	 نیــز	 اشــغال	کننده	ســاحل	هســتند	هزینه	هایــی	
بیت	المــال	تحمیــل	کنــد.	درمجمــوع	پدیدــه	ای	کــه	
ــهرها	و	 ــی	ش ــکوفایی	اقتصاد ــرای	ش ــی	ب می	توانســت	نعمت
روســتاهای	ســاحلی	باشــد	چه	بســا	بــه	بالیــی	تبدیل	شــده	و	

ــت. ــه	اس ــت	افزود ــای	دول ــر	هزینه	ه ــاری	ب ب
	

نقش دریا در توسعه گردشگری
ــا	تأکیــد	بــر	اهمیــت	ســاحل	 ایــن	فعــال	محیــط	زیســتی	ب
و	دریــا	دــر	ارتقــای	صنعــت	گردشــگری	اظهــار	کــرد:	
ــر	 ــی	ب ــن	مبتن ــی	قوانی ــد	وقت ــه	ای	بگوین ممکــن	اســت	عد
شــرع	به	گونــه	ای	اســت	کــه	گردشــگر	خارجــی	تمایلــی	بــه	
اســتفاده	از	ســواحل	ایــران	ندــارد	از	کدــام	نعمــت	صحبــت	
ــد	 ــه	ایــن	ســؤال	چنــد	نکتــه	را	نبای می	شــود؟	دــر	پاســخ	ب
ــا	 ــط	ب ــات	مرتب ــاً	تفریح ــه	اساس ــت	اینک ــرد،	نخس ــاد	ب از	ی
ــوط	 ــه	شــنا	محدــود	نیســت	کــه	قوانیــن	مرب ــا	فقــط	ب دری
ــوری	اســالمی	 ــر	جمه ــرد	د ــالط	زن	و	م ــه	پوشــش	و	اخت ب
ــاحل	 ــاً	س ــه	اساس ــژه	ک ــود؛	به	وی ــگر	ش ــع	ورود	گردش مان
دریــای	خــزر	بــه	لحــاظ	آب	و	هوایــی	کمتــر	از	نیمی	از	ســال	

ــن	اســت. ــنا	کرد مناســب	ش

رهاسازی نوار ساحلی گیالن تسریع شود

جزر و مِد آزادسازی حریم دریا/ اجرای قانون شاید وقتی دیگر
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ــک	 ــش	از	ی ــه	وجــود	بی ــه	ب ــر	ادام کهنســال	د
میلیــارد	مســلمان	دــر	دنیــا	اشــاره	کــرد	و	افزود:	
ســاالنه	شــاهد	ورود	حدــود	۵	میلیــون	گردشــگر	
ــی	از	 ــه	بخش ــتیم	ک ــور	هس ــه	کش ــی	ب خارج
ــتانی	 ــی،	پاکس ــی،	افغان ــیعیان	عراق ــا	را	ش آن	ه
و	 می	دهنــد	 تشــکیل	 مســلمانان	 ســایر	 و	
می	توانیــم	بــرای	آن	هــا	برنامه	ریــزی	کنیــم.
ــرای	 ــر	اج ــر	د ــل	تأخی ــه	عوام ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــا		گفــت:	گرچــه	 ــم	دری ــون	آزادســازی	حری قان
ــی	 ــل	اجرای ــی	از	عوام ــن	بودجــه	یک ــم	تأمی عد
ــه	 ــا	ب ــود	ام ــوان	می	ش ــون	عن ــن	قان ــدن	ای نش
نظــر	می	رســد	دــو	عامــل	بزرگ	تــر	وجــود	
دــارد	کــه	مانــع	اجــرای	ایــن	قانون	شــده	اســت.
ــی	 ــا	برخ ــورد	ب ــن	برخ ــخت	بود ــال	س کهنس
ــت،	 ــد	دول ــاحل	همانن ــم	س ــان	حری از	متصرف
ــان	 ــی	صاحب ــه	عبارت ــی	و	ب ــای	حاکمیت ارگان	ه
قدــرت	و	همچنیــن	پیگیــری	ایــن	قانون	توســط	

ســتادی	متشــکل	از	افــراد	عالی	رتبــه	ازجملــه	عوامــل	مهــم	
تأخیــر	دــر	اجــرای	ایــن	قانــون	اســت،	بیــان	کــرد:	مطابــق	
آیین	نامــه	اجرایــی،	اســتاندار	رئیــس	ســتاد	و	معــاون	عمرانی	
اســتاندار	دبیــر	ســتاد	بودــه	و	رئیــس	مســکن	و	شهرســازی	
ــراث	 ــازمان	می ــس	س ــس	کل	دادگســتری،	رئی ــت(،	رئی )وق
فرهنگــی،	مدیــرکل	بنادــر	و	دریانوردــی	و	فرماندهــی	

ــد. ــکیل	می	دهن ــتاد	را	تش ــای	س ــتان	اعض ــی	اس انتظام
وی	ادامـه	داد:	بـا	توجه	بـه	اینکه	این	افـراد	بر	اسـاس	وظیفه	
خـود	و	عضویـت	دـر	چندیـن	سـتاد	و	کارگـروه	تنهـا	بخـش	
کوچکـی	از	وقـت	و	انـرژی	خـود	را	بـرای	پیگیـری	ایـن	امـر	
اختصـاص	خواهنـد	دـاد	بنابرایـن	یـا	بایـد	تغییـری	دـر	این	
سـتاد	ایجـاد	و	یـا	پیگیـری	موضـوع	دـر	مرجعـی	ملـی	و	بـا	
همراهـی	همـه	قـوا	انجام	شـود	تـا	آزادسـازی	در	اسـرع	وقت	
محقـق	گردـد	چراکـه	نهادهای	متصرفـی	که	قصـد	همکاری	
داشـتند،	پیش	ازایـن	همـکاری	کرده	انـد	و	به	عبارتـی	اراضی	
باقیماندـه	مربوط	به	نهادها	و	دسـتگاه	هایی	اسـت	که	آمادگی	

کمتـری	بـرای	همراهـی	دارند.				
	

ــی  ــی اصل ــع طبیعــی؛ متول وزارت کشــاورزی و مناب
ــا ــم دری حفاظــت از حری

دــر	عرصــه	حفاظــت	از	حریــم	دریــا،	بیــش	از	همــه	نگاه	هــا	
متوجــه	ادــاره	منابــع	طبیعــی	و	آبخیزدــاری	اســت.	معــاون	
حفاظــت	و	امــور	اراضــی	ادــاره	کل	منابــع	طبیعــی	و	
آبخیزدــاری	گیــالن	گفــت:	متولــی	حفاظــت	و	نگهدــاری	از	
حریــم	دریــا	بــر	اســاس	مادــه	۱۱	قانــون	اراضــی	مســتحدث	

ــت. ــی	اس ــع	طبیع ــاورزی	و	مناب ــاحلی،		وزارت	کش س
ســهیل	توکلــی	بــا	اشــاره	بــه	وجــود	بعضــی	مغایرت	هــا	دــر	
قوانیــن	موجــود	دــر	ایــن	عرصــه	از	تبصــره	۳	مادــه	۲	قانــون	
توزیــع	عادالنــه	آب	یــا	مادــه	۱	و	۲	همیــن	قانــون	بــا	بعضــی	
از	قوانیــن	اراضــی	مســتحدث	ســاحلی	به	عنــوان	مثالــی	برای	
ــه	 ــن	اســت	ک ــت	ای ــزود:	واقعی ــرد	و	اف ــاد	ک ــن	موضــوع	ی ای
وزارت	نیــرو	نیــز	به	نوعــی	مرتبــط	بــا	حفاظــت	از	حریــم	دریا	
اســت	و	دــر	انجــام	ایــن	مســئولیت	بایــد	یاری	رســان	باشــد.
وی	ادامــه	دــاد:	الزم	اســت	توجــه	داشــته	باشــیم	کــه	دــر	
ــتگاه	هایی	 ــعه،		دس ــارم	توس ــه	چه ــون	برنام ــه	۶۳	قان ماد
ــای	 ــت	و	وزارتخانه	ه ــت	محیط	زیس ــازمان	حفاظ ــر	س نظی
راه	و	شهرســازی،	کشــور،	جهــاد	کشــاورزی	و	نیــرو	به	نوعــی	
دــر	امــر	آزادســازی	حریــم	دریــا	و	ســواحل	مکلــف	شــده	اند.		
ازایــن	رو		کارگروهــی	در	ســطح	وزارت	کشــور	تشــکیل	شــد	و	
بــه	دنبــال	آن	اتفاقــات	خوبــی	دــر	زمینــه	آزادســازی	حریــم	

ســواحل	دریــا	تاکنــون	رخ	دادــه	اســت.

۸۵ درصد از نوار ساحلی گیالن آزاد است
وی	تصریــح	کــرد:	طــول	ســاحل	گیــالن	از	آســتارا	تــا	

ــر	اســاس	ســوابق	و	نقشــه	هایی	کــه	دــر	اختیــار	 چابکســر	ب
ــتان	 ــه	۹	شهرس ــت	ک ــر	اس ــارد	۲۸۶.۴	کیلومت ــرار	د ــا	ق م
گیــالن	اعــم	از		رودســر،	الهیجــان،	لنگرود،	آســتانه	اشــرفیه،	
ــر	 ــش	را	درب ــتارا	و	تال ــهر،	آس ــت،	رضوانش ــی،	رش بندرانزل
می	گیــرد.	دــر	ایــن	میــان	تالــش	دــارای	طوالنی	تریــن	نــوار	

ــت.		 ــتان	اس ــن	۹	شهرس ــاحلی	بی س
ــزان	از	 ــه	می ــه	چ ــؤال	ک ــن	س ــه	ای ــخ	ب ــر	پاس ــی	د توکل
ــرد:	 ــار	ک ــت،	اظه ــرف	اس ــر	تص ــالن	د ــاحلی	گی ــوار	س ن
ــی	 ــد	از	اراض ــده	۸۵	درص ــای	انجام	ش ــاس	برآورده ــر	اس ب
ــد	 ــا	بای ــت.	ام ــون	آزاد	اس ــالن	هم	اکن ــر	گی ــا	د ــم	دری حری
ــی	 ــا	اراض ــم	را	ب ــوم	حری ــی	مفه ــه	بعض ــت	ک ــه	داش توج
ــا	ســایر	اراضــی	اشــتباه	 ــا	اراضــی	مســتحدث	و	ی ســاحلی	ی
عنــوان	 حریــم	 تعریــف	 دــر	 قانون	گــذار	 می	گیرنــد.	
می	کنــد،	حریــم	قســمتی	از	اراضــی	ســاحلی	یــا	مســتحدث	
ــا	دریاچــه،		خلیــج	 ــا	ی ــه	آب	دری اســت	کــه	یک	طــرف	آن	ب
ــا	تــاالب	متصــل	باشــد.	دــر	تعریــف	اراضــی	مســتحدث	 و	ی
نیــز	بیان	شــده	بــه	زمین	هایــی	اطــالق	می	شــود	کــه	
ــان	 ــوع	جری ــر	ن ــا	ه ــن	ســطح	آب	ی ــن	رفت ــر	نتیجــه	پایی د
ــر	 ــا	د ــر	و	ی ــا،	جزای ــا،	دریاچه	ه ــای	دریاه ــر	کرانه	ه آب		د
نتیجــه	پاییــن	رفــت	آب	یــا	خشــک	شــدن	تاالب	هــا	ظاهــر	و	
ــون	تعریف	شــده	 ایجــاد	می	شــود.		دــر	واقــع	حریــم	دــر	قان

و	توســط	دســتگاه	ها	تعییــن	نمی	شــود.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بــر	اســاس	بنــد	۱۰مادــه	۲	قانــون	
ــر	 ــزر	۶۰	مت ــای	خ ــم	دری ــرض	حری ــتحدث،	ع ــی	مس اراض
ــت،	 ــال	۱۳۴۲	اس ــر	س ــرفتگی	آب	د ــه	پیش ــن	نقط از	آخری
ــر	اســاس	قانــون	 ادامــه	دــاد:	ایــن	بدــان	معنــا	اســت	کــه	ب
بــا	شــاخص	آخریــن	نقطــه	پیشــرفتگی	آب	دــر	ســال	۱۳۴۲	
ــاس	 ــر	اس ــم	را	ب ــز	حری ــا	نی ــود.	م ــن	ش ــد	تعیی ــم	بای حری
ــا	 ــم.	ام ــخص	کنی ــد	مش ــه	۴۰	بای ــی	ده ــای	هوای عکس	ه
ــن	 ــد	ای ــن	اینجــا	ایجــاد	مشــکل	می	کن ــر	ای ــه	د ــزی	ک چی
ــم	 ــی	حری ــر	موارد ــال	ها	د ــت	س ــس	از	گذش ــه		پ ــت	ک اس
بــر	اثــر	پیشــروی	دریــا	قاعدتــاً	داخــل	دریــا	قــرار	می	گیــرد	
ــا	رخ	می	دهــد	حریــم	 ــا	برعکــس	وقتــی	پــس	روی	آب	دری ی
دــر	خشــکی	قــرار	می	گیــرد.	بنابرایــن	هم	اکنــون	قانــون	بــر	

ــت. ــانی	اس ــد	به	روزرس ــرایط	نیازمن ــاس	ش اس
ــار	 ــز	اظه ــود	نی ــن	موج ــاره	قوانی ــن	درب ــی	همچنی توکل
کــرد:	دــر	تبصــره	یــک	مادــه	۲	قانــون	اراضــی	مســتحدث	
صراحتــاً	قیدشــده،	اراضــی	مســتحدثی	کــه	بعــد	از	تعییــن	
ــد	 ــی	می	پیوند ــم	قانون ــه	حری ــود،	ب ــه	می	ش ــم	اضاف حری
ــک	 ــرف	و	تمل ــه	تص ــه	هرگون ــاً	گفت ــذار	صراحت و	قانون	گ
ــط	 ــه	توس ــر	اینک ــت	مگ ــوع	اس ــم	ممن ــی	حری خصوص
دســتگاه	های	دولتــی	کــه	جنبــه	خصوصــی	نداشــته	
مثــل	 عام	المنفعــه	 طرح	هــای	 قالــب	 دــر	 باشــد،	
مورداســتفاده	 آبزی	پــروری	 و	 سالم	ســازی	 طرح	هــای	

ــرد. ــرار	گی ق

وضعیت تصرفات حریم در گیالن   
معــاون	حفاظــت	و	امــور	اراضــی	ادــاره	کل	
ــه	 ــان	اینک ــا	بی ــالن	ب ــی	گی ــع	طبیع مناب
بیشــترین	تصرفــات	حریــم	دریــا	دــر	
شهرســتان	های	رضوانشــهر	و	بندرانزلــی	
انجــام	شــده	اســت،	افــزود:	قســمتی	از	ایــن	
ــت	 ــی	اس ــه	زمین	های ــوط	ب ــات	مرب تصرف
کــه	بــر	اســاس	مصوبــه	هیئت	وزیــران	
ــی	 ــگاه	ها	و	بعض ــه	دانش ــالب	ب ــل	از	انق قب
دســتگاه	های	دولتــی	و	زیرمجموعه	هــای	
آن	واگــذار	شــد.		از	۱۵	درصــد	اراضــی	
ــود	۱۱	درصــد	 ــالن،		حد ــر	گی متصــرف	د
ــر	 ــه	ب ــت	ک ــتگاه	هایی	اس ــار	دس ــر	اختی د
ــده	 ــران	واگذارش ــه	هیئت	وزی ــاس	مصوب اس
و	۴	درصــد	نیــز	توســط	اشــخاص	بــه	

عناوینــی	تصرف	شــده	اســت.
ــه	 ــر	عرص ــه	د ــی	ک ــات	خوب ــه	اقدام وی	ب
آزادســازی	حریــم	دریــا	تاکنــون	انجــام	شــده	اســت	اشــاره	
ــکالتی	 ــم	مش ــازی	حری ــیر	آزادس ــر	مس ــت:	د ــرد	و	گف ک
وجــود	دــارد.	مثــاًل	بســیاری	از	تصرفــات	دــر	حریــم	قانونــی	
قــرار	نگرفتــه،	چراکــه	حریــم	داخــل	دریــا	واقع	شــده	اســت.	
ــی	 ــر	اســاس	مســتثنیات	قانون برخــی	ساخت	وســازها	هــم	ب
ــده	 ــف	انجام	ش ــیون	های	مختل ــده	از		کمیس و	آرای	صادرش
ــر	 ــترک	د ــی	مش ــکیل	کارگروه ــد	تش ــون	نیازمن و	هم	اکن
ســطح	وزارت	کشــور،	قــوه	قضاییــه	و	ســایر	دستگاه	هاســت	

ــری	انجــام	شــود. ــن	رابطــه	تصمیم	گی ــر	ای ــا	د ت
ــع	طبیعــی	 ــور	اراضــی	ادــاره	کل	مناب معــاون	حفاظــت	و	ام
گیــالن	افــزود:	همچنیــن	بخشــی	از	حریــم	کــه	دــر	اختیــار	
دســتگاه	های	دولتــی	اســت	و	بــه	مواردــی	چــون	طرح	هــای	
ــه	 ــیالتی	اختصاص	یافت ــای	ش ــا	و	پروژه	ه ــازی	دری سالم	س
ــری	 ــی	تصمیم	گی ــر	ســطح	مل ــد	د ــز	بای ــاره	نی ــه	دراین	ب ک

شــود.
توکلــی	بــا	تأکیــد	بــر	ضــرورت	انجــام	تکالیــف	تعیین	شــده	از	
ســوی	قانــون	توســط	دســتگاه	های	مرتبــط،	دربــاره	عملکرد	
ادــاره	کل	منابــع	طبیعــی	گیــالن	دــر	عرصــه	رفــع	تصرفــات	
حریــم		توضیــح	دــاد:	اقدامــات	قضایــی	انجام	گرفته	از	ســوی	
ــازی	 ــه	آزادس ــر	عرص ــالن	د ــی	گی ــع	طبیع ــاره	کل	مناب اد
ــا	۹۷	شــامل	تنظیــم	۱۳۶	فقــره	 ــا	از	ســال	۹۰	ت ــم	دری حری

پروندــه	و	تقدیــم	آن	بــه	مراجــع	قضایــی	اســت.
ــار	از	 ــود	۸۸	هکت ــه	حد ــوارد	دربرگیرند ــن	م ــزود:	ای وی	اف
ــون	 ــه	اســت	و	هم	اکن ــه	بود ــات	صــورت	گرفت ســطح	تصرف
۷۲	فقــره	از	ایــن	تعدــاد	پروندــه	منتــج	بــه	رأی	شــده	اســت.	
ــارات	 ــز	طبــق	اختی ــه	دــر	مــورد	۳۷۸	فقــره	تصــرف	نی البت
ــرف	 ــع	تص ــس	از	رف ــتقیم	ورود	و	پ ــورت	مس ــی،	به	ص قانون
بــه	دادســرا	و	دادســتان	اعالم	شــده	اســت.		دــر	ایــن	
بخــش۱۰۸.۲۷	هکتــار	از	اراضــی	رفــع	تصــرف	شــده	اســت.
ــا	وحدــت	جمعــی،	اصــالح	و	به	روزرســانی	 وی	ادامــه	دــاد:	ب
قوانیــن	می	توانیــم	شــاهد	اتفاقــات	خوبــی	دــر	ســطح	

ــیم. ــور	باش ــواحل	کش س

ضرورت مشارکت همگانی
نبایــد	فرامــوش	کــرد	کــه	بهره	منــد	شــدن	از	دریــا	حــق	همه	
مردــم	اســت	و	توســعه	گردشــگری	از	مهم	تریــن	راهکارهــای	
ــد	 ــمار	می	آی ــه	ش ــتان	ب ــی	اس ــر	مشــکالت	اقتصاد ــه	ب غلب
ــه	ظرفیــت	 ــن	مهــم	بدــون	توجــه	ب ــه	ای ــه	رســیدن	ب و	البت
ارزشــمند	دریــا	و	ســاحل	و	حفاظــت	از	آن	میســر	نمی	شــود.
ــی	و	 ــزم	جد ــا		ع ــر	ب ــان	ام ــه	متولی ــی	رود،	هم ــار	م انتظ
ــن	 ــر	ای ــود	د ــن	موج ــرای		قوانی ــه	اج ــه،	ب ــری	مصران پیگی
عرصــه	بپردازنــد	و	ادــارات	و	نهادهــای	ذی	ربــط	با	مشــارکتی	
همگانــی	نســبت	بــه	ایــن	مهــم		بیش	ازپیــش	اهتمــام	

ــند.		 ــته	باش داش
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سـاحی کـه در پـی خلـق فاجعـه انسـانی بـوده و یـا بی رحمانـه 
حیوانـی را نشـانه گرفتـه بایـد شکسـته شـود تـا بـا کمتر شـنیده 
شـدن بـوی مشـمئز کننـده بـاروت، جانـی دوبـاره بـه انسـانیت 

بخشـیده شـود.

کمتــر	شــنیده	شــدن	صدــای	تفنگ	هــا	پیامــی	از	جنــس	صلــح	و	امیــد	می	دهــد؛	حــال	ایــن	
ســالح	آدمــی	را	نشــانه	گرفتــه	باشــد	یــا	مخلــوق	دیگــری	از	آفریده	هــای	خدــا،	ســالحی	کــه	
بــا	هدــف	آغشــته	کردــن	تیرهــا	بــه	خــون	از	زمیــن	برداشــته	شــده	و	عاملــی	بــر	رنــج	و	برهم	

خوردــن	نظــم	طبیعــت	شــود؛	محکــوم	به	شکســته	شــدن	اســت.	
ــای	 ــای	ج ــر	ج ــت	د ــی	طبیع ــرایط	کنون ــق	ش ــی	و	تطاب ــی	و	اخالق ــم	دین ــی	مفاهی 	بررس
کشــورمان	بــا	ســال	های	دــور،	برقــراری	محدودیت	هــای	ســخت	و	یــا	ممنوعیــت	دــر	شــکار	
را	یادــآور	می	شــود؛	محدودیت	هایــی	کــه	هرگونــه	احســاس	امنیــت	را	دــر	متخلفــان	زیســت	
محیطــی	از	بیــن	بردــه	و	زنــگ	هشــداری	بــرای	کســانی	خواهــد	بــود	کــه	با	میــراث	ارزشــمند	

طبیعــت	قصــد	شــوخی	دارنــد.
	افزایــش	نظارت	هــا	و	حــرام	کردــن	خــواب	متخلفانــی	کــه	بــرای	ســود	یــا	تفریــح	خــود	بــه	
تــاراج	طبیعــت	رفتــه	و	بــا	خالیــق	زبــان	بســته	بــد	رفتــار	می	کننــد	مهمتریــن	انتظاری	اســت	

کــه	از	مجریــان	قانــون	و	محیــط	بانــان	تمامــی	مناطــق	کشــور	وجــود	دــارد.

ممنوعیت شکار در اردبیل؛ مطالبه ای که نتیجه داد
تــالش	ســازمان	های	مردــم	نهــاد	و	فعــاالن	زیســت	محیطــی	بــا	مطالبــه	گــری	از	مســئوالن	
تــا	حدودــی	منجــر	بــه	نتیجــه	شــده	تــا	دــر	ســال	های	اخیــر	شــاهد	کمتریــن	میــزان	صدــور	

پروانــه	شــکار	دــر	اردبیــل	باشــیم.
بنا	به	قول	مسـاعد	مسـئوالن	زیسـت	محیطی	تـالش	برای	ممنوعیـت	کامل	صدـور	پروانه	های	
شـکار	در	سـال	های	آتی	یکـی	دیگر	از	اخبار	مسـرت	بخشـی	بـود	که	امیدـواری	افـراد	دغدغه	

منـد	محیط	زیسـت	را	بـرای	برخوردـاری	از	فردایی	بهتر	بیـش	از	پیـش	افزایش	داد.
یکــی	از	فعــاالن	زیســت	محیطــی	دــر	ایــن	خصــوص	می	گویــد:	شــکار	کردــن	آن	هــم	دــر	
شــرایطی	کــه	شــاهد	کاهــش	محســوس	بســیاری	از	گونه	هــای	مختلــف	جانــوری	هســتیم	به	

نوعــی	جنایــت	بودــه	و	نبایــد	آن	را	بــه	بهانــه	ســرگرمی	جایــز	دانســت.
ــه	چندــان	 ــه	دــر	ســال	های	ن ــه	دلیــل	شــکار	بی	روی ــه	جاندــاران	مختلفــی	کــه	ب لطیفــی	ب
دــور	دــر	مناطــق	مختلــف	جهــان	منقــرض	شــدند	نیــز	اشــاره	کــرد	و	افــزود:	دســت	بردــن	
انســان	ها	دــر	کار	طبیعــت	بــه	نوعــی	ایجــاد	اختــالل	دــر	اکوسیســتم	طبیعــی	بودــه	تــا	باعث	

آســیب	بــه	حیــات	وحــش	شــود.
بــه	گفتــه	وی	شــکار	بــه	نوعــی	مختــل	کردــن	چرخــه	طبیعــی	اســت	چــرا	کــه	شــکارچیان	
معمــوال	بــه	دنبــال	بــه	دــام	انداختــن	حیوانــات	قــوی	جثــه	و	ســالم	هســتند،	دــر	شــرایطی	
کــه	چرخــه	طبیعــی	بایــد	بــه	گونــه	ای	باشــد	کــه	حیوانــات	بیمــار	یــا	ضعیــف	توســط	دیگــر	

جاندــاران	قــوی	شــکار	شــوند.

ایران نباید بهشت شکارچیان باشد
یکــی	دیگــر	از	فعــاالن	زیســت	محیطــی	دــر	شــرایطی	کــه	از	دیده	هــای	خــود	دــر	خصــوص	
مــرگ	ســخت	حیواناتــی	کــه	شــکار	می	شــوند	می	گفــت،	ازدــرد	و	رنــج	حیواناتــی	ســخن	بــه	

میــان	آورد	کــه	بعــد	از	شــلیک	گلولــه	دقایــق	طوالنــی	بــا	دــرد	و	رنــج	فــراوان	زندــه	ماندــه	و	
دــر	نهایــت	زجــر	کــش	شــدند.

محمدنـژاد	بـا	بغضـی	در	گلـو	حرفهایـش	را	این	گونـه	ادامـه		داد:	سـخت	گیـری	و	ممنوعیت	
صدـور	پروانـه	شـکار	و	سـپردن	بقـای	حیونـات	به	طبیعـت	نبایـد	خواسـته	چندـان	بزرگی	از	
مسـئوالن	باشـد.	ایـران	نباید	بـه	عنـوان	بهشـت	شـکارچیان	معرفی	شـود	و	در	ایـن	خصوص	

قوانیـن	سـختی	بـرای	محافظـت	از	طبیعـت	و	گونه	هـای	جانـوری	نیازمندیم.
وی	بــه	مســائل	روانشناســی	و	اجتماعــی	آســیب	های	ترویــج	شــکار	نیــز	اشــاره	کــرد	و	افــزود:	
بنــا	بــه	تاییــد	جامعــه	شناســان	احتمــال	ارتــکاب	جرایــم	خشــونت	آمیــز	علیه	انســان	توســط	
ــث	 ــن	باع ــکار	کرد ــن	ش ــراد	اســت،	همچنی ــایر	اف ــتر	از	س ــر	بیش ــج	براب ــا	پن ــوان	آزاره حی
ــم	 ــت	عد ــر	نهای ــا	د ــود	ت ــات	می	ش ــر	موجود ــج	دیگ ــه	رن ــیت	ها	نســبت	ب ــش	حساس کاه

ــد.	 ــت		کن ــی	انســان	ها	را	تقوی ــای	واالی	اخالق ــر	نیازه ــه	دیگ توجــه	ب
 دــر	ایــن	میــان	از	نقــش	محیــط	بانــان	بــه	عنــوان	پاســبانان	طبیعــت	نمی	تــوان	بــه	ســادگی	
گذشــت.	محیــط	بانانــی	کــه	بــا	وجــود	ســختی	های	کار	بــا	پــای	جــان	وارد	حریــم	صیانــت	از	
طبیعــت	شــده	و	بــا	بــه	خطــر	انداختــن	جــان	خــود،	درصدــد	جــان	بخشــیدن	بــه	طبیعــت	

هســتند،	بــه	نوعــی	قهرمــان	ملــی	محســوب	می	شــوند.
مدیــرکل	محیــط	زیســت	اســتان	اردبیــل	دــر	ایــن	خصــوص	می	گویــد:	اردبیــل	تنهــا	از	۶۶	
محیــط	بــان	برخوردــار	بودــه	و	بــرای	دســتیایی	بــه	اســتانداردهای	تعییــن	شــده	بایــد	از	۷۴	

محیــط	بــان	دیگــر	بهــره	بــرد.
ــان	دــر	اردبیــل	 ــا	بیــان	اینکــه	بــه	صــورت	جدــی	پیگیــر	افزایــش	محیــط	بان خداپرســت	ب
هســتیم،	یادــآور	شــد:	دــر	ســال	های	اخیــر	محدودیت	هــا	نســبت	بــه	صدــور	پروانــه	شــکار	
دــر	اردبیــل	افزایــش	پیدــا	کردــه	و	دــر	تــالش	خواهیــم	بــود	تــا	بــا	فراهــم	شــدن	شــرایط	و	

کســب	مجوزهــای	الزم،	شــکار	دــر	تمامــی	مناطــق	اســتان	اردبیــل	ممنــوع	اعــالم	شــود.
وی	ادامــه	دــاد:	اســتان	اردبیــل	بــا	برخوردــاری	از	۱۴۰	هــزار	هکتــار	منطقــه	حفاظت	شــده	و	
تنــوع	گســترده	و	کــم	نظیــر	گونه	هــای	جانــوری	و	زیســت	محیطــی	نیازمنــد	اجــرای	صحیح	
ــر	متخلفــان	 ــا	افزایــش	نظارت	هــا	خــواب	را	ب و	کامــل	قوانیــن	بودــه	و	دــر	ایــن	خصــوص	ب

زیســت	محیطــی	حــرام	خواهیــم	کــرد.

حال حیات وحش اردبیل خوب می شود
دــر	روزهــای	اخیــر	بــا	تــالش	محیــط	بانــان	و	دلســوزان	محیــط	زیســت	اخبــار	خوشــایندی	
دــر	خصــوص	شناســایی	و	دســتگیری	صیادــان	و	شــکارچیان	غیرمجــاز	دــر	اردبیــل	مخابــره	

شــد	تــا	عدــم	احســاس	امنیــت	متخلفــان	را	بیــش	از	گذشــته	یادــآور	شــود.
ــف	 ــن،	کش ــتان	نمی ــر	شهرس ــکاری	د ــگان	ش ــف	پرند ــکارچی	متخل ــو	ش ــتگیری	د دس
ــاد	 ــز	اســتان	و	دســتگیری	صی ــف	مرک اســلحه	های	شــکاری	غیرمجــاز	از	شــکارچیان	متخل
ــان،	محدودیــت	 ــط	بان ــش	محی ــری	افزای ــل،	پیگی ــی	دــر	حاشــیه	شــهر	اردبی ســهره	طالی
شــدید	دــر	ارائــه	پروانه	هــای	شــکار	بــا	توجــه	بــه	حساســیت	موقعیــت	کنونــی	و	تــالش	بــرای	
ممنوعیــت	کامــل	شــکار	دــر	منطقــه	از	جملــه	اخبــار	امیدبخشــی	بودــه	کــه	تنهــا	دــر	یــک	

ــل	شــد. ــر	اول	رســانه	ها	تبدی ــه	تیت ــه	گذشــته	ب هفت
اخبــاری	کــه	از	پیگیــری		ویــژه	مســئوالن	و	فعــاالن	زیســت	محیطــی	برای	کمتر	شــدن	شــکار	
دــر	اردبیــل	شــنیده	می	شــود	پیام	ســبزی	از	داراالرشــاد	و	شــهر	فهــم	و	شــعور	بــرای	ضرورت	
توجــه	بــه	حفاظــت	از	گونه	هــای	جانــوری	مخابــره	می	کنــد	تــا	شــاید	دــر	ایــن	میــان	تبدیــل	
شــدن	اردبیــل	بــه	عنــوان	الگــوی	زیســت	محیطــی	دیگــر	اســتان	های	کشــور	دــر	ســال	های	

آتــی	چندــان	هــم	بعید	نباشــد.

شوخی با جان حیوانات ممنوع

اینجا بوی باروت کمتر استشمام می شود
 حامد مصطفایی آگاه

جامعــه ایـــران
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باغسـتان های  از  هکتـار   40 سـاالنه 
میراثـی  بعنـوان  قزویـن  سـنتی 
ارزشـمند، بدلیـل حریـق ناشـی از بـی 
توجهـی در نگهداری و آتـش گرفتن علف های هـرز نابود 

مـی شـود کـه تـداوم ایـن رونـد نگـران کننـده اسـت.

ــر	 ــش	مهمــی	د ــر	گذشــته	نق ــن	د باغســتان	ســنتی	قزوی
اقتصــاد	دیــار	مینودــری	ایفــا	می	کــرد؛	به	طــوری	کــه	عالمه	
علــی	اکبــر	دهخدــا	لقــب	»دخــو«	را	به	عنــوان	تخلــص	ادبی	
خــود	انتخــاب	می	کنــد	کــه	بــه	معنــای	نگهبــان	آب	و	کســی	

اســت	کــه	مســئول	آبیــاری	باغ	هــا	را	بــه	عهدــه	دــارد.
بــا	ایــن	همــه	تبعــات	ناشــی	از	شــیوه	های	ســنتی،	اقتصادــی	
ــان	 ــی	کــه	وارث نبودــن	کشــت	دــر	باغســتان	و	وجــود	باغات
متعددــی	دارنــد،	ســبب	رهــا	شــدن	بخش	هایــی	از	باغســتان	
شــده	کــه	هــر	ســال	طــی	ماه	هــای	خردــاد	و	تیــر،	توســط	
ــش	 ــه	آت ــهوی	ب ــا	س ــی	ی ــورت	عمد ــه	ص ــل،	ب ــراد	مخت اف

ــوند. ــیده	می	ش کش
ــتان	را	 ــر	باغس ــای	اخی ــر	هفته	ه ــه	د ــوزی	هایی	ک ــش	س آت
ــان	 ــران	و	جه ــف	ای ــای	مختل ــار	خبرگزاری	ه ــر	اخب ــه	صد ب
بــرد	و	تیترهایــی	ماننــد	»باغســتان	هــزار	ســاله	قزویــن	دــر	
آتــش	ســوخت«	کام	قزوینی	هــا،	بــه	ویــژه	دوســتداران	

ــرد. ــخ	ک باغســتان	را	تل
	

رویش علف های هرز؛ علت آتش سوزی های اخیر
مدیرعامل	سـازمان	باغسـتان	سنتی	شـهرداری	قزوین	،	رشد	
و	رویـش	علف	هـای	هرز	را	از	مشـکالت	همیشـگی	باغسـتان	
سـنتی	برشـمرد	و	عنـوان	کـرد:	طرح	علـف	زنی	و	ریشـه	کن	
کردـن	علف	هـای	هرز	را	سـاالنه	در	بیـن	۱۲۰	تـا	۱۳۰	هکتار	
اجـرا	می	کنیـم،	امـا	نبـود	راه	های	دسترسـی	در	دـل	باغ	های	
رهـا	شـده	و	آتـش	سـوزی	های	سـاالنه	حاصـل	از	علف	هـای	
خشـک	شـده،	بخشـی	از	نقاط	غیرقابل	دسترس	باغسـتان	را	

می	کند. نابـود	
ــوزی	های	 ــش	س ــل	آت ــن	دلی ــی	تری ــی	اصل ــد	رحمان حمی
ــاالی	علف	هــای	هــرز	دانســت	و	 اخیــر	باغســتان	را	حجــم	ب
ــه	خاطــر	بارندگی	هــای	شــدیدی	کــه	دــر	ابتدــای	 گفــت:	ب
ــتان	 ــرز	باغس ــای	ه ــش	علف	ه ــار	روی ــتیم،	مقد ــال	داش س
دــر	ســال	۱۳۹۸	نســبت	بــه	ســال	گذشــته	چنــد	برابر	شــده	

و	بــه	علــت	دــاغ	شــدن	زیــاد	هــوا	دــر	خردــاد	و	تیرمــاه،	ایــن	
ــق	می	شــوند. ــرز	دچــار	حری ــه	ه علوف

رحمانــی	بــا	اشــاره	بــه	افزایــش	تعدــاد	محله	هــای	رهــا	شــده	
دــر	باغســتان،	افــزود:	دــر	بعضــی	از	محــالت	باغســتان،	چون	
باغبــان	و	باغدــار	محــل	حضــور	ندــارد،	علف	هــای	هــرز	زدــه	
ــرای	 نمی	شــوند؛	ضمــن	اینکــه	گرانــی	هزینه	هــای	کارگــر	ب
زدــن	علف	هــای	هــرز	دــر	ســال	جــاری	هــم	ســبب	شــده	
کــه	برخــی	از	باغدــاران	نتواننــد	ایــن	نــوع	علف	هــا	را	از	بیــن	

ببرنــد.
وی	بــی	احتیاطــی	دــر	روشــن	کردــن	آتــش	توســط	مردم	و	
عابــران	را	از	دیگــر	علــل	ایجــاد	حریق	در	باغســتان	برشــمرد	
و	ادامــه	دــاد:	البتــه	ایــن	آتــش	ســوزی	ها	آســیب	جدــی	بــه	
ــان	ســوخته،	بعــد	از	 باغســتان	نمی	رســاند،	چــرا	کــه	درخت
ــی	کردــه	و	دــر	 مدتــی	می	تواننــد	خــود	را	بازســازی	و	بازیاب
ــر	 ــش	شــکوفه	ها	ب ــم	شــاهد	روی ــاز	ه ــه،	ب ــار	ســال	آیند به

روی	۹۷	درصــد	ایــن	درختــان	خواهیــم	بــود.
رحمانــی	اعتقــاد	دــارد	کــه	میــزان	آتــش	ســوزی	باغســتان	
دــر	ســال	۹۸	افزایــش	چشــمگیری	نســبت	بــه	ســال	قبــل	

داشــته	اســت.
	

نبــود راه دسترســی خدمــات رســانی آتــش نشــانی 
ــد ــه می کن ــکل مواج ــا مش را ب

ــت	 ــتان	را	عل ــف	باغس ــالت	مختل ــر	مح ــان	راه	د وی	فقد
کندــی	خدمــات	آتــش	نشــانی	دــر	خامــوش	کردــن	
ــاران	 ــفانه	باغد ــت:	متأس ــت	و	گف ــات	دانس ــای	باغ حریق	ه
ــود	را	از	 ــاغ	خ ــر	از	ب ــک	مت ــی	ی ــد	حت ــت	ندارن ــون	دوس چ
ــا	احدــاث	معابــر	باریــک	شوســه	دــر	مــرز	 دســت	بدهنــد،	ب
باغ	هــا	مخالفــت	می	کننــد	و	همیــن	نبــود	راه	ســبب	توســعه	

ــت. ــده	اس ــتان	ش ــن	باغس نیافت
رحمانـی	یادآور	شـد:	اگر	دـر	همین	آتـش	سـوزی	های	اخیر	
راه	هایـی	در	عمـق	باغسـتان	داشـتیم،	عملیات	آتش	نشـانی	
سـریع	تر	انجـام	می	شـد	و	قطعـاً	حجـم	خسـارت	ها	بسـیار	
کاهـش	می	یافـت؛	چـرا	کـه	مأمـوران	آتـش	نشـانی	مجبـور	
بودنـد	ادـوات	و	تجهیـزات	خاموش	کردـن	آتش	را	با	دسـت	

حمـل	کردـه	و	بـه	مناطق	دچـار	حریـق	منتقـل	کنند.

باغــداران و نهادهــای مســئول بــا احــداث راه 
دسترســی موافقــت کننــد

وی	بــا	بیــان	اینکــه	بارهــا	بــه	باغدــاران	اعــالم	کردــه	ایــم	در	
صــورت	رضایــت	آنهــا	آمادــه	احدــاث	راه	در	مــرز	بیــن	باغات	
ــوز	هیــچ	کدــام	از	 ــن	حــال	هن ــا	ای ــه	کــرد:	ب هســتیم،	اضاف
ــرای	ایــن	کار	 ــکان	و	باغدــاران	محــل	آمادگــی	خــود	را	ب مال
اعــالم	نکردــه	انــد	و	حتــی	شــاهد	ایــن	هســتیم	کــه	بعضــی	
باغدــاران	مــرز	باغ	هــا	را	جابــه	جــا	می	کننــد	کــه	قدــری	بــر	

متــراژ	باغشــان	افزودــه	شــود.
رحمانــی	تســریع	عملیــات	آتــش	نشــانی	را	یکــی	از	چندیــن	
مزیــت	ســاختن	راه	دــر	باغســتان	دانســت	و	گفــت:	بــا	ایجاد	
ــر	 ــم	بهت ــا	ه ــی	م ــت	زن ــای	گش ــری	خودروه ــن	معاب چنی
ــن	 ــد	و	امنیــت	آن	را	تأمی ــه	باغســتان	ســر	بزنن ــد	ب می	توانن
کننــد.	ضمــن	اینکــه	اگــر	باغدــاری	دچــار	مشــکل	پزشــکی	
ــرای	 ــه	دــرون	باغســتان	ب ــس	ب شــد،	امــکان	رفتــن	آمبوالن

نجــات	جــان	او	هــم	وجــود	خواهــد	داشــت.
وی	ادامــه	دــاد:	دــر	ایــن	میــان	بعضــی	دســتگاه	ها	هــم	بــا	
اســتناد	بــه	مســائل	امنیتــی	بــا	احدــاث	راه	دــر	ایــن	باغــات	

نابودی باغستان های قزوین 
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مخالفــت	می	کننــد؛	آن	هــم	دــر	حالــی	کــه	فوایــد	ســاخت	
راه	دــر	باغســتان	بســیار	بیشــتر	از	مضــرات	آن	اســت.

	
با سوختن باغ نمی توان کاربری آن را تغییر داد

رئیــس	ســازمان	باغســتان	دــر	جــواب	ایــن	ســوال	کــه	دــر	
صــورت	ســوختن	باغــات،	می	تــوان	کاربــری	زمیــن	حاصلــه	
را	بــه	کشــاورزی	یــا	تجــاری	تغییــر	دــاد،	اظهــار	داشــت:	بــه	
هیــچ	وجــه	ایــن	امــکان	بــرای	هیــچ	باغدــار	یــا	مالکــی	وجود	
ندــارد،	دــر	ضمــن	همــه	مســئوالن	مرتبــط	دــر	اســتان	هــم	
ــف	هســتند	و	هیــچ	 ــری	دــر	باغســتان	مخال ــر	کارب ــا	تغیی ب

امیدــی	بــرای	ســوداگران	دــر	ایــن	زمینــه	وجــود	ندــارد.
رحمانــی	بــا	تاکیــد	بــر	لــزوم	احیــای	باغــات	رهــا	شــده،	بیان	
ــاری	نداشــته	باشــد،	 ــر	شــهرداری	مشــکالت	اعتب ــرد:	اگ ک
ــاری	 ــالت	را	خرید ــن	مح ــی	از	ای ــال	بخش ــر	س ــوان	ه می	ت
و	احیــا	کــرد	هرچنــد	انجــام	ایــن	کار	دــر	گــرو	تصمیمــات	

شــورای	شــهر	قزویــن	اســت.

بیش از ۹۰ درصد آتش سوزی باغات عمدی است
از	ســوی	دیگــر،	مدیرعامل	ســازمان	آتــش	نشــانی	و	خدمات	
ایمنــی	شــهرداری	قزویــن	بــا	تاکیــد	بــر	عمدــی	بودــن	بیش	
از	۹۰	درصــد	از	آتــش	ســوزی	های	باغســتان،	گفــت:	شــواهد	
ــاد	 ــه	ایج ــد	ک ــان	می	ده ــنی	نش ــه	روش ــود	ب ــن	موج و	قرائ
حریــق	دــر	باغســتان	تعمدــی	اســت	و	از	ســوی	بعضــی	افراد	

و	مالــکان	بــا	اهدــاف	ســوداگرانه	صــورت	می	گیــرد.
ــهل	 ــان	س ــن	می ــر	ای ــه	د ــزود:	البت ــری	اف ــی	منتظ مجتب
انــگاری	برخــی	افرادــی	کــه	بــا	انداختــن	تــه	ســیگار	و	دیگــر	
اجســام	آتــش	زا	ســبب	آســیب	بــه	باغســتان	هــم	می	شــوند،	
قابــل	توجــه	اســت،	امــا	بــه	لحــاظ	مقیــاس	بســیار	کمتــر	از	

ــت. ــی	اس ــوزی	های	عمد ــش	س آت
وی	بــا	اشــاره	بــه	آلونک	هــای	ایجــاد	شــده	دــر	عمــق	
ــره	 ــرای	به ــکان	ب ــی	مال ــت:	بعض ــتان،	گف ــالت	باغس مح
ــه	 ــا	را	ب ــی	از	آنه ــود	بخش ــات	خ ــی	از	باغ ــاری	اقتصاد برد
جعبــه	ســازی	چوبــی	دــر	ایــن	آلونک	هــا	اختصــاص	دادــه	
انــد	کــه	متأســفانه	آتــش	درســت	کردــن	بــا	ایــن	جعبه	های	
ــوزی	های	 ــش	س ــاد	آت ــر	ایج ــی	د ــل	مهم ــم	عام ــی	ه چوب
ســاالنه	دــر	نقــاط	مختلــف	باغســتان	ســنتی	قزویــن	اســت.

	
تغییر کاربری و فروش؛ انگیزه سوزاندن باغات

ــا	ذکــر	 رئیــس	ســازمان	آتــش	نشــانی	شــهرداری	قزویــن	ب
اینکــه	ســاالنه	۳۵	تــا	۴۰	هکتــار	از	باغســتان	قزویــن	طعمــه	
حریــق	می	شــود،	تصریــح	کــرد:	ســاالنه	حدــود	۱۳۰۰	آتــش	

ســوزی	دــر	قزویــن	رخ	می	دهــد	کــه	بیــن	۶۰	تــا	۷۰	درصــد	
آن	مربــوط	بــه	باغســتان	اســت.

منتظــری	انگیــزه	ایجــاد	حریــق	عمدــی	دــر	باغــات	را	تغییــر	
کاربــری	و	فــروش	زمین	هــای	باغــات	عنــوان	کــرد	و	گفــت:	
ــر	 ــه	د ــگاه	شــخصی	بند ــری	دید ــر	کارب ــه	بحــث	تغیی البت
ــا	 ــن	معن ــه	ای ــی	ب ــوزی	های	عمد ــش	س ــزه	آت ــث	انگی بح
نیســت	کــه	شــهرداری	و	ســایر	نهادهــای	مســئول	بنــا	دارند	

ــد. ــری	دهن ــر	کارب ــای	ســوخته	باغســتان	را	تغیی بخش	ه
وی	اقتصادــی	نبودــن	کار	دــر	باغســتان	را	مهمتریــن	علــت	
ــری	 ــر	کارب ــرای	تغیی ــزه	ب ــاد	انگی ــات	و	ایج ــدن	باغ ــا	ش ره
ــوت	 ــک	آن	ف ــه	مال ــی	ک ــی	از	باغات ــت:	بعض ــت	و	گف دانس
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــد	ک ــی	وارث	دارن ــاد	زیاد ــم	تعد ــه	ه کرد
ــرای	 ــزه	ای	ب ــچ	انگی ــود	هی ــای	خ ــن	باغ	ه ــی	نبود اقتصاد

ــد. ــظ	آن	ندارن ــا	و	حف احی
	

باغستان را امن و سودآور کنیم
یــک	باغبــان	قزوینــی	هــم	نبــود	امنیــت	و	بهــره	وری	
اقتصادــی	را	از	دیگــر	مشــکالت	باغســتان	ســنتی	برشــمرد	و	
گفــت:	بایــد	انگیــزه	الزم	اقتصادــی	را	ایجــاد	کنیــم	کــه	افراد	
ــوان	 ــه	می	ت ــرای	نمون ــد.	ب ــاری	کنن ــات	نگهد ــد	از	باغ بتوانن
دــر	هــر	محلــه	باغــی،	بازارچــه	محلــی	ایجــاد	کــرد	یــا	دــر	
کنــار	باغ	هــای	پســته،	کارگاه	خــالل	پســته	احدــاث	کنیــم.

محـرم	حـق	وردـی	هم	بحـث	مالکیـت	باغ	هـا	را	از	مشـکالت	
موجـود	دانسـت	و	گفـت:	در	حـال	حاضـر	مالکیـت	بعضی	از	
باغ	ها	دـر	ورثه	افتادـه؛	یعنی	هر	بـاغ	چندین	مالک	تـازه	پیدا	

کردـه	کـه	باغ	هـا	را	رها	کردـه	اند.
وی	بــا	تاکیــد	بــر	لــزوم	ســاماندهی	هماهنــگ	همــه	باغ	هــا،	
افــزود:	حتــی	اگــر	یــک	باغدــار	بــاغ	خــود	را	سمپاشــی	کنــد،	
ــاغ	بــه	 ــاغ	کنــاری	ایــن	کار	را	انجــام	ندهــد،	آفــت	آن	ب امــا	ب
ــرز	 ــای	ه ــر	علف	ه ــا	اگ ــد،	ی همــه	باغســتان	ســرایت	می	کن
ــاغ	ریشــه	کــن	نشــود،	ممکــن	اســت	آتــش	ســوزی	 یــک	ب
ــاری	را	هــم	بســوزاند. ــد	و	باغ	هــای	کن ــاق	بیافت دــر	آن	اتف

ــا	ایــن	همــه	تــا	زمانــی	کــه	مشــکالت	مالکیــت	باغســتان	 ب
و	اقتصادــی	نبودــن	کار	دــر	باغــات	مرتفــع	نشــود،	احتمــال	
ــود	 ــران	وج ــب	گ ــی	و	تخری ــش	ســوزی	های	عمد ــاد	آت ایج
ــتان	 ــر	اس ــی	د ــام	جد ــه	اهتم ــر	اینک ــت.	مگ ــد	داش خواه
ــورت	 ــده	ص ــا	ش ــای	ره ــای	بخش	ه ــک	و	احی ــرای	تمل ب
ــت	 ــرای	بازگش ــر	ب ــای	مؤث ــرای	طرح	ه ــاهد	اج ــرد	و	ش گی

ــیم. ــای	اوجــش	باش ــه	روزه ــتان	ب باغس

میراث طبیعی ارزشمند قزوین را حفظ کنیم
ــا	 ــش،	ب ــه	پی ــد	ده ــا	چن ــه	ت ــن	ک ــنتی	قزوی ــتان	س باغس
وســعتی	بالــغ	بــر	۴۵۰۰	هکتــار	ماننــد	نگینــی	شــهر	قزویــن	
را	احاطــه	کردــه	بــود	و	دــر	حلقــه	ســبزی	از	انبــوه	درختــان	
ــه	عنــوان	یــک	میــراث	 بادــام	و	پســته	و	بوته	هــای	انگــورو	ب
ــهر	 ــت	ش ــط	زیس ــظ	محی ــرای	حف ــاورزی	ب ــر	کش بی	نظی
ــت	بســزایی	داشــت	 ــوار	آن	اهمی ــم	ج ــن	و	مناطــق	ه قزوی
ــه	ای	اعــم	از	توســعه	و	عمــران	شــهری	و	 ــه	هــر	بهان امــروز	ب
امــروز	بــا	بــی	احتیاطــی	دــر	حــال	تخریــب	و	نابودــی	اســت.
باغســتانی	کــه	دــر	مهــار	ریزگردهــا	و	مهــار	ســیالب	نقــش	
ــاع	 ــی	دف ــهر	ب ــد	ش ــم	می	توان ــروز	ه ــت	ام ــی	داش حیات
ــد	 ــظ	کن ــه	حف ــر	مترقب ــث	غی ــر	حواد ــر	براب ــن	را	د قزوی
ــی	 ــا	آگاهــی،	ســودجویی،	ب ــا	غفلــت،	ن ــه	شــرط	آن	کــه	ب ب
توجهــی	و	بــی	احتیاطی	میــراث	آیندــگان	را	تخریــب	نکنیم.
آتــش	زدــن	و	تخریــب	باغســتان	بســیار	ســاده	و	ارزان	
اســت	امــا	بــرای	ایجــاد	تــک	تــک	درختــان	آن	و	یــک	متــر	
باغســتان	دــر	شــرایط	کنونــی	بایــد	میلیاردهــا	تومــان	هزینه	
و	ســال	ها	زمــان	داشــته	باشــیم	کــه	عمــاًل	دیگــر	نمی	تــوان	

باغســتانی	بــه	ایــن	زیبایــی	و	عظمــت	را	ایجــاد	کــرد.
ــی	دفــاع	را	دــر	 مراقــب	باشــیم	بدــون	باغســتان،	شــهری	ب
معــرض	حوادثــی	قــرار	ندهیــم	کــه	جبــران	خســارات	جانــی	
ــگان	را	از	 ــود	و	آیند ــد	و	خ ــد	ش ــن	نخواه ــی	آن	ممک و	مال
ــاک	و	سرســبزی	باغســتان	ســنتی	قزویــن	 نعمــت	هــوای	پ

بــی	نصیــب	نکنیــم.

جامعــه ایـــران
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ــر ایران فرهنگ و هن

پژوهشـگر و گیان شـناس راز مانـدگاری اشـعار شـیون فومنـی را توجـه بـه فرهنـگ عامه و 
زندگـی مـردم عنوان کـرد و گفت: شـعرهای شـیون بـن مایه فرهنـگ فولکلور مـردم گیان 

اسـت و بـه همیـن دلیل بـه دل می نشـیند.

» اسـتاد غـام« بازمانـده ای از نسـل هنرمنـدان منبرسـاز بـوده کـه عشـق و ارادتـش به سـاالر 
شـهیدان را بـا تلفیـق نقـوش ایرانـی و اسـامی در سـاخت منبر مسـاجد بـه کار گرفته اسـت. 

 هـم اکنـون فقـط پنـج بـاب از 23 سـینمای آذربایجـان غربـی به صـورت نیمـه فعـال در حال 
فعالیـت هسـتند که نشـان دهنـده اوضـاع نامطلـوب هنـر هفتـم در این منطقه اسـت.

راسـتین آزاده ای اسـت از روسـتای پراشـکفت بویراحمـد کـه چهارسـال را در زندانهای بعثی 
گذراند و سرگذشـتش را از روستایشـان در شهرسـتان بویراحمد تا کمـپ17 تکریت روایت 

کرده اسـت.
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بوعلی سینا ابر مرد خرد؛

حکیم هزاره ها همچنان می درخشد/لزوم تالش بیشتر برای معرفی همدان
حکیــم  بــه  معــروف  ســینا  ابوعلــی 
هزاره هــا ازبرجســته ترین چهره هــای 
ــه  ــت ک ــکی اس ــه پزش ــی درعرص جهان
ــالروز  ــه س ــه بهان ــده وب ــع ش ــدان واق ــگاه وی درهم آرام
ــدان  ــک و روزهم ــاه روز پزش ــهریور م ــم ش ــدش یک تول

ــت. ــه اس ــام گرفت ن

ــی	 ــر	بلخ ــری	از	پد ــری	قم ــال	۳۷۰	هج ــر	س ــاه	صف م
ــه	 ــر	قری ــتاره	د ــام	س ــی	بن ــر	بخارای ــاهلل	و	ماد ــام	عبد بن
خورمیثــن	طفلــی	چشــم	بــه	جهــان	گشــود	کــه	نامــش	
ــینا(	 ــن	س ــاهلل	ب ــن	عبد ــین	ب ــی	حس ــین	)ابوعل را	حس

ــتند. گذاش
شــرکت	دــر	جلســات	بحــث	از	دــوران	کودکــی	بــه	واســطه	
پدــر	کــه	از	پیــروان	آنهــا	بــود،	ابوعلــی	ســینا	را	خیلــی	زود	بــا	
مباحــث	و	دانش	هــای	مختلــف	زمــان	خــود	آشــنا	ســاخت	
بــه	طــوری	کــه	اســتعداد	وی	دــر	فراگیــری	علــوم،	پدــر	را	بــر	
آن	داشــت	تــا	بــه	توصیــه	اســتاد	وی	ابــو	عبدــاهلل	ابراهیــم	بن	
حســین	ناتلــی،		ابــن	ســینا	را	به	جــز	تعلیــم	و	دانــش	اندوزی	

بــه	کار	دیگــری	مشــغول	نکنــد.
ــث	 ــیاری	از	مباح ــرآن	و	بس ــه	ق ــالگی	هم ــر	۱۰	س وی	د
ادبــی	را	فراگرفت	و	در	۱۸ســالگی	در	منطــق،	طبیعیات	و	
ریاضیــات	چیره	دســت	بــود	و	آنــگاه	بــه	الهیــات	روی	آورد	

و	بــه	خواندــن	کتــاب	مابعدالطبیعــه	ارســطو	پرداخــت.
ابوعلــی	ســینا	ادبیــات،	قــرآن،	فقــه	و	حســاب	را	نــزد	پدــر	
آموخــت	و	ســپس	نــزد	ابوعبدــاهلل	ناتلــی	منطق،	هندســه	
ــوم	 ــب	عل ــه	تعقی ــس	ب ــت	و	از	آن	پ ــرا	گرف ــوم	را	ف و	نج

طبیعــی،	مابعدالطبیعــه	و	طــب	پرداخــت.
ــر	ابتدــای	 ــوغ	خــود	د ــوی	و	نب ــه	دلیــل	حافظــه	ق وی	ب
ــه	طــب	 ــوم	مختلــف	زمــان	خــود	از	جمل ــی	دــر	عل جوان
ــت	 ــه	عل ــارا	ب ــاه	بخ ــه	پادش ــا	ک ــا	آنج ــت	ت ــارت	یاف مه
بیمــاری	خــود،	وی	را	بــه	نــزد	خــود	خواســت	تــا	او	را	مداوا	
کنــد؛	ابوعلــی	ســینا	بعــد	از	مدــاوا	از	پادشــاه	تقاضــا	کــرد	
ــد	و	 ــامانی	دســت	یاب ــار	س ــم	درب ــه	عظی ــه	کتابخان ــا	ب ت
از	آن	اســتفاده	کنــد	کــه	ایــن	تقاضــا	مــورد	قبــول	قــرار	
ــا	 ــت	ب ــینا	توانس ــی	س ــب	ابوعل ــن	ترتی ــه	ای ــت	و	ب گرف
ــه	دــر	علــوم	مختلــف	از	جملــه	 اســتفاده	از	ایــن	کتابخان

ــد. ــات	تســلط	یاب حکمــت،			منطــق	و	ریاضی

ــر	 ــان	د ــر	اصفه ــود	را	د ــر	خ ــر	عم ــای	آخ ــال	ه وی	س
حمایــت	عالءالدولــه	کاکویــه	گذرانیــد	و	دــر	ســفری	کــه	
ــه	ســال	۴۲۸	 ــه	همدــان	آمــد	بیمــار	شــد	و	ب همــراه	او	ب

ــت. درگذش
ــه	 ــغ	روزگار	اســت	چراک ــی	شــک	از	نواب ــینا	ب ــی	س ابوعل
عمــر	خــود	را	دــر	راه	کســب	علــم	و	دانــش	و	تالیــف	کتب	
مختلــف	صــرف	کــرد	و	آنــی	از	کار	علمــی	فراغــت	نیافــت	
ــا	 ــاله	ها	و	نامه	ه ــا	و	رس ــاب	کتاب	ه ــر	ب ــه	د ــی	ک ــا	جای ت
ــده	 ــگارش	ش ــیاری	ن ــای	بس ــینا	کتاب	ه ــعار	ابن	س و	اش
و	جــای	تعجــب	و	تحســین	و	تمجیــد	بســیار	اســت	کــه	
ابن	ســینا	دــر	حدــود	۳۷	ســال	یعنــی	از	۲۱	ســالگی	کــه	
ــی	و	 ــیار	عال ــود	را	بس ــان	خ ــج	زم ــای	رای ــه	دانش	ه هم
ــا	۵۸	ســالگی	کــه	دــر	همدــان	رحلــت	 قــوی	آموخــت	ت
ــرار	 ــرار	و	ف ــس	و	ق ــت	و	وزارت	و	تدری ــن	طباب ــود	ضم نم
ــه	 ــاله	و	نام ــاب	و	رس ــان	۴۵۶	کت ــی	و	زند ــفر	و	آزاد و	س
نوشــته	و	دــر	آن	هــا	دانســته	های	دینــی	و	فقهــی	و	
فلســفی	و	عرفانــی	و	ریاضــی	و	طبیعــی	و	پزشــکی	و	
موســیقی	خــود	را	بــه	یادــگار	گذاشــته	کــه	بــر	بعضــی	از	
آن	هــا	حکمــا	و	دانشــمندان	بــزرگ	مثــل	امــام	فخــر	رازی	

زینب سعیدی
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ــتی	 ــته	اند	و	درس ــرح	نوش ــی	ش ــر	طوس ــه	نصی و	خواج
ــد. ــد	کرده	ان ــد	و	تأکی ــا	را	تائی آن	ه

بنابرایــن	ابن	ســینا	حکیــم	و	طبیــب	و	نابغــه	ای	کم	نظیــر	
ــی	از	 ــه	دائره	المعارف ــینا	ک ــفای	ابن	س ــاب	ش ــت؛	کت اس
کلیــه	علــوم	رایــج	دــر	نــزد	حکمــای	قبــل	و	هم	عصــر	او	
ــزرگ	 ــه	ای	ب ــه	مجموع ــون	ک ــاب	قان ــد	کت اســت	و	۵	جل
ــن	و	 ــای	التی ــه	زبان	ه ــه	ب ــت	ک ــب	اس ــر	ط ــل	د و	کام
انگلیســی	و	فرانســه	و	آلمانــی	و	ایتالیایــی	و	عبــری	ترجمه	
ــه	حکمــا	و	 ــر	۵۰۰	ســال	موردمطالع شــدند	و	متجــاوز	ب
دانشــمندان	و	پزشــکان	بودــه	و	دــر	دانشــگاه	ها	تدریــس	
می	شــدند	و	کتــاب	نجــات	کــه	خالصه	کتــاب	شفاســت	و	
کتــاب	االشــارات	و	التنبیهــات	که	منطــق	و	حکمــت	را	در	
ــای	 ــی	به	ج ــد؛	گنجینه	های ــریح	می	کن ــح	و	تش آن	توضی

ــه	از	وی	اســت. ماند
ــی	 ــه	فارس ــینا	ب ــای	ابن	س ــد	از	کتاب	ه ــه	جل بیست	وس
موجــود	اســت	کــه	بعضــی	را	خودــش	بــه	فارســی	نوشــته	
ــن	آگاه	و	فاضــل	و	 ــه	و	بعضــی	را	مترجمی ــه	کرد و	ترجم

ــد. دانشــمند	ترجمــه	کرده	ان
ابوعلی	ســینا	دانشــمندی	اســت	کــه	پــس	از	گذشــت	هزار	
ســال	از	زمــان	وفاتــش،	هنــوز	مکتــب	فکــری	و	فلســفی	
حکیمانــه		ای	کــه	پایه	گــذاری	کــرد	مــورد	توجــه	محافــل	

آکادمیــک	ایــران	و	جهــان	قــرار	دارد.
دــر	خصــوص	وضــع	اخالقــی	و	علمی	و	پزشــکی	ابن	ســینا	
به	طوری	کــه	 عنوان	شــده	 بســیاری	 مطالــب	 نیــز	
ابن	ســینا	بــا	بیــش	از	۲۰	نفــر	از	دانشــمندان	زمــان	خــود	
ــا	و	 ــر	گفته	ه ــته	و	د ــه	داش ــه	و	مباحث ــات	و	مکاتب مالق
نوشــته	هایش	بــه	حکمــا	و	علمــا	و	شــاگردانش	توصیــه	و	
تأکیــد	می	کردــه	کــه	از	تعصبــات	جاهالنــه	و	ظاهرســازی	
ــا	و	 ــا	و	ملت	ه ــه	قوم	ه ــان	هم ــر	می ــه	د ــاکاری	ک و	ری

دین	هــا	و	مذهب	هــا	وجــود	دــارد	دــوری	کننــد.
ــش	 ــی	را	نزد ــخت	و	صعب	العالج ــاران	س ــاً	بیم وی	غالب
ــز	 ــرا	نی ــرد	و	از	فق ــان	می	ک ــا	را	درم ــد	و	آن	ه می	آوردن
ــا	 ــان	آن	ه ــا	بیمــاران	و	همراه ــت	و	ب حل	العــالج	نمی	گرف
ــیفته	 ــان	ش ــود	و	چن ــان	ب ــورد	و	مهرب ــیار	خوش	برخ بس
ــف	 ــت	و	تألی ــق	و	طباب ــت	و	منط ــم	و	حکم ــق	عل و	عاش
ــر	 ــال	فک ــروت	و	م ــد	و	ث ــه	و	زن	و	فرزن ــه	خان ــه	ب ــود	ک ب

نمی	کــرد.
ــد	 ــالروز	تول ــه	س ــه	بهان ــه	ب ــالی	اســت	ک ــد	س ــال	چن ح

حکیــم	بوعلــی	ســینا	و	از	آنجــا	کــه	مقبــره	بوعلــی	ســینا	
دــر	همدــان	واقــع	شــده	یکــم	شــهریور	مــاه	روز	همدــان	
نــام	گرفتــه	اســت	و	هــر	ســاله	بنیــاد	بوعلــی	ســینا	برنامه	
هایــی	را	دــر	ایــن	روز	برگــزار	مــی	کنــد	و	دیگــر	نهــاد	هــا	
و	ســازمان	هــا	نیــز	ســهم	خــود	را	از	ادــای	دیــن	بــه	ایــن	
شــخصیت	جهانــی	هــر	چنــد	اندــک	و	ناچیــز	بــه	انجــام	

مــی	رســانند.
امســال	نیــز	ماننــد	ســال	هــای	گذشــته	برنامــه	هایــی	در	
نظــر	گرفته	شــده	کــه	بــا	برگــزاری	مراســمی	در	راســتای	
بزرگداشــت	مقــام	بوعلــی	ســینا	دــر	شــامگاه	پنــج	شــنبه	

۳۱	مردادمــاه	برنامــه	اســتارت	خورد.
دــر	ایــن	برنامــه	کــه	دــر	محوطــه	آرامــگاه	بوعلــی	ســینا	
برگــزار	شــد؛	وزیــر	علــوم،	تحقیقــات	و	فنــاوری	بــه	
ذکــر	ویژگــی	هــای	برجســته	ایــن	دانشــمند	و	فیلســوف	
ارزندــه	پرداخــت	و	اســتاندار	همدــان	و	جمــع	دیگــری	از	
مســئوالن	صحبــت	هایــی	دــر	بیــان	شــخصیت	ایــن	عالم	

فرهیختــه	عنــوان	کردنــد.
ــه	مناســبت	بزرگداشــت	 ــه	ب ــن	باشــکوه	ک ــن	آیی ــر	ای د
ــتانداری،	دانشــگاه	 ــا	شــد	اس ــینا	برپ حجت	الحــق،	ابن	س
ــاد	 ــینا،	بنی ــگاه	بوعلی	س ــینا،	دانش ــکی	ابن	س ــوم	پزش عل
میــراث	 ادــاره	کل	 بوعلی	ســینا،	 فرهنگــی	 و	 علمــی	
ــع	دســتی	و	گردشــگری،	صداوســیمای	 فرهنگــی،	صنای
ــالمی،	 ــاد	اس ــگ	و	ارش ــاره	کل	فرهن ــان،	اد ــز	همد مرک
ــتند	و	 ــکاری	داش ــان	هم ــاری	همد ــهرداری	و	فرماند ش
ــه	مناســبت	روز	 ــگ	پزشــکان	ب ــر	رن ــا	حضــور	پ ــه	ب برنام

ــد. ــال	ش پزشــک	دنب

و  خیابان هــا  در  ابن ســینا  نیم تنــه  نصــب 
ــی ــی و فرهنگ ــز علم مراک

دــر	ایــن	مراســم	همچنیــن	از	نمونــه	نیم	تنــه	ابن	ســینای	
بــزرگ	کــه	توســط	بنیــاد	بوعلی	ســینا	و	بــرای	نصــب	دــر	
خیابان	هــا	و	مراکــز	علمــی	و	فرهنگــی	داخلــی	و	خارجــی	
ــوگند	 ــن	س ــاری	و	آیی ــده	پرده	برد ــه	ش ــی	و	تهی طراح
فارغ	التحصیــالن	پزشــکی	دــر	کنــار	آرامــگاه	بوعلی	ســینا	
همچــون	ســالهای	گذشــته	باشــکوه	هرچــه	تمام	تــر	برپــا	

شــد.
نمایندــه	مردــم	همدــان	دــر	مجلــس	شــورای	اســالمی	
ــه	برگــزاری	بزرگداشــت	ابن	ســینا	کــه	 دــر	همیــن	زمین

دــر	شــهر	همدــان	بــه	روز	و	هفتــه	همدــان	تبدیــل	شــده	
ــات	 ــتر	خدم ــه	بیش ــی	هرچ ــاز	معرف ــت	را	زمینه	س اس
علمــی	و	میــراث	ماندــگار	بوعلی	ســینا	ذکــر	کــرد	و	گفــت:	
ــه	شــناخت	 ــان	دیگــری	ب نســل	جــوان	بیــش	از	هــر	زم
بــزرگان	و	مفاخــر	ملــی	و	دینی	خویــش	نیازمند	هســتند.

	
حمیدرضــا	حاجــی	بابایــی	بــا	بیــان	اینکــه	دانشــمند	پــر	
ــه	 ــزرگ	نمون ــران،	ابن	ســینای	ب ــی	ای آوازه	و	حکیــم	جهان
بزرگــی	از	داشــته	های	پرافتخــار	تمدــن	ایرانــی	و	اســالمی	
ــار	و	اندیشــه	های	او	بیــش	از	گذشــته	 ــد	آث اســت	کــه	بای
ــرد،	 ــرار	گی ــی	ق ــی	و	پژوهش ــل	علم ــه	محاف ــورد	توج م
گفــت:	همدان	دانشــمندان	و	مشــاهیر	و	مفاخر	و	شــاعران	
بزرگــی	چــون	ابــن	ســینا،	عیــن	القضــات	و	باباطاهــر	را	در	
دــل	خــود	پروراندــه	کــه	بایــد	بــه	جوانــان	معرفــی	شــوند.
وی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	اگــر	مــا	بوعلــی	را	بــه	جهانیــان	
معرفــی	کنیــم	ایــران	اســالمی	و	مکتــب	شــیعه	را	معرفــی	
ــه	 ــی	ک ــر	حد ــد	مفاخــر	خــود	را	د ــت:	بای ــم،	گف کرده	ای

شایســتگی	دارنــد	تکریــم	کنیــم.

ــورت  ــگری ص ــوزه گردش ــی در ح ــای بزرگ کاره
ــت ــه اس گرفت

ــان	 ــای	همد ــت	ه ــه	ظرفی ــن	ب ــی	همچنی ــی	بابای حاج
اشــاره	کــرد	و	بــا	بیــان	اینکــه	بــا	ســاخت	بیمارســتان	یک	
هــزار	تخــت	خوابــی	دــر	همدــان	مــی	تــوان	گردشــگری	
ســالمت	را	دــر	ایــن	اســتان	توســعه	دــاد،	گفــت:	جمعیت	
همدــان	دــر	حــال	افزایــش	اســت	و	به	تناســب	آن	شــاهد	
ورود	گردشــگر	هســتیم	چــرا	کــه	کارهــای	بزرگــی	دــر	

حــوزه	گردشــگری	صــورت	گرفتــه	اســت.
ــمار	 ــد	ش ــار	جدی ــق	آم ــاد:	طب ــه	د ــی	ادام ــی	بابای حاج
گردشــگران	اســتان	همدان	دــر	۲	ســال	اخیر	بیــش	از	دو	
برابــر	شــده	اســت	امــا	بایــد	اقدامــات	گســترده	تــری	برای	

معرفــی	همدــان	انجــام	شــود.
ــان	 ــد	همچن ــی	رس ــر	م ــه	نظ ــه	ب ــیر	آنچ ــن	تفاس ــا	ای ب
ــی	 ــرای	معرفــی	بیشــتر	بوعل برنامــه	هــای	روز	همدــان	ب
ــل	 ــرت	قاب ــوت	و	قد ــان	ق ــاندن	همد ــز	شناس ــینا	و	نی س
قبــول	را	ندــارد	و	دــر	برنامــه	هــای	روتیــن	خالصــه	شــده	
دــر	حالــی	که	بــه	گفتــه	مســئوالن	برنامــه	هــای	مختلفی	
بــرای	بزرگداشــت	روز	همدــان	دــر	نظــر	گرفتــه	شــده	امــا	
نکتــه	قابــل	ذکــر	ایــن	اســت	کــه	برگــزاری	ایــن	برنامــه	
هــا	بــه	طــور	مقطعــی	و	نمادیــن	نمــی	توانــد	دــر	معرفــی	
ــت	 ــته	اس ــی	داش ــا	نقش ــا	دنی ــور	و	ی ــه	کش ــان	ب همد
ــا	و	ظرفیــت	 ــرای	نشــان	دادــن	پتانســیل	ه ــان	ب و	همد
هــای	خــود	از	لحــاظ	گردشــگری	و	تاریخــی	و	فرهنگــی	
ــر	طــول	 ــر	د ــای	مســتمر	و	وســیع	ت ــه	ه ــه	برنام ــاز	ب نی
ــارد. ســال	و	تبلیغــات	دــر	خــارج	از	مرزهــای	اســتان	د
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

هجــوم معمــاری مــدرن، غیربومــی 
و به اصطــاح » عاریــه ای«، آســمان و 
ــایگی را  ــم همس ــی رس ــت و حت طبیع
از خانــه و زندگــی مــردم در مناطــق 
مختلــف کشــور حــذف کــرده اســت، 
ــایه ها  ــا همس ــن روزه ــه ای به طوری ک

غریبــه شــده اند.

ــاط،	 ــر	حــوض		وســط	حی ــاب	د ــوه	مهت ــی	آســمان	و	جل آب
ــکای	 ــا،	خن ــان	خانه	باغ	ه ــان	درخت ــر	می ــیم	د ــه	نس زمزم
ــه	 ــوده	ب ــای	گش ــا،	پنجره	ه ــر	باغچه	ه ــت	د ــایه	درخ س
ــا،	 ــور	ایوان	ه ــاد	دورتاد ــت	وخیز	ب ــت،	جس ــبزی	دش سرس
صدــای	ضــرب	بــاران	روی	شــیروانی	خانــه	و	شرشــر	آب	دــر	
ناودان	هــا،	خاطــره	ای	اســت	از	خانه	هایــی	کــه	اکنــون	تنهــا	

ــت. ــه	اس ــکان	به	جاماند ــی	کود ــی	ذهن ــر	نقاش د
هجــوم	معمــاری	مدــرن	غیربومی،	آســمان	و	طبیعــت	و	حتی	
رســم	همســایگی	را	از	خانــه	و	زندگــی	آدمــی	حــذف	کردــه	
اســت.	مکعب	هــای	کوچــک	و	بــزرگ	چســبیده	بــه	هــم	امــا	
تنهــا،	تــا	جایــی	کــه	فاصلــه	همســایه	ها	تنهــا	بــه	ضخامــت	
یــک	دیــوار	کم	عــرض	اســت	امــا	آشــنایی	میــان	آن	هــا	دــر	

حــد	ســالم	هــم	نیســت.
ــن	 ــر	از	آمد ــم	و	بی	خب ــای	ضخی ــد	و	پرده	ه ــای	بلن دیواره
ــا	از	 ــن	حوض	ه ــا	رفت ــه	ب ــمانی	ک ــید،	آس ــن	خورش و	رفت
ــکای	 ــا	و	خن ــت	و	باغچه	ه ــیده	اس ــر	کش ــا	پ ــاط	خانه	ه حی
ســایه	درختــان	دــر	طمــع	متــراژ	بیشــتر	ســاختمان	قربانــی	
شــده	و	مردــم	گمشــده	خــود	را	دــر	گلدان	هــای	روی	
ــش	 ــد	و	از	آرام ــتجو	می	کنن ــان	جس ــای	کوچک	ش تراس	ه
درختــان	باغچــه	به	طبیعــت	ناچیــز	و	محصــور	دــر	گلدان	ها	

رســیده	اند.
ــر	ســرما	و	گرمــا	 ــه	جایــی	اســت	کــه	آدمــی	را	دــر	براب خان
ــن	نگاهــی	اســت	کــه	از	گذشــته	وجــود	 حفــظ	می	کنــد.	ای
داشــته	امــا	آنچــه	امــروز	از	خانه	هــا	می	بینیــم،	پنجره	هــای	
بســته	ی	رو	بــه	دیــوار	همســایه	اســت	و	اگــر	پنجــره	ای	هــم	
بــاز	باشــد،	هوایــی	جریــان	ندــارد	تــا	خنــکای	نســیمی	وارد	
خانــه	شــده	و	کولرهــا	لحظــه	ای	خامــوش	شــود	و	مصالــح	و	
ضخامــت	دیوارهــا	چنــان	شــده	اســت	کــه	بــا	هجــوم	اولیــن	
ــص	 ــه	رق ــاری	ب ــعله	های	بخ ــار،	ش ــهر	و	دی ــه	ش ــرما	ب س
درمی	آینــد	و	دــر	شــب	و	روز	چراغ	هــا	روشــن	اســت	و	انــگار	
خانه	هــا،	تنهــا	یــک	چهاردیــواری	بــرای	مجــزا	کردن	اســت.
جعفــر	صالحــی،	کارشــناس	ارشــد	معمــاری،	بــا	بیــان	اینکــه	
طراحــی	معمــاری	بومــی	ایــران	بــر	اســاس	چهــار	اقلیــم	گرم	
و	خشــک،	ســرد	و	کوهســتانی،	گــرم	و	مرطــوب	و	معتدــل	و	
مرطــوب	بــود،	گفــت:	طراحــی	و	معمــاری	بنــا	دــر	مازندــران	
بــر	اســاس	شــرایط	خــاص	منطقــه	و	اقلیــم	معتدــل	و	
ــرم	 ــق	گ ــای	مناط ــال	بن ــت؛	به	عنوان	مث ــه	اس ــوب	بود مرط
و	خشــک	دــر	مازندــران	ســاخته	نمی	شــد	و	در	صــورت	انجام	
ظاهــر	بنــای	دیگــر	مناطــق	دــر	مازندــران،	کاربــرد	بنــا	بــر	

ــد. ــی	می	ش ــه	و	بوم ــم	تغییریافت ــاس	اقلی اس
ــن	 ــاران	و	شــرجی	بود ــن،	ب ــت	زمی ــه	رطوب ــاره	ب ــا	اش وی	ب
هــوا	دــر	اقلیــم	مازندــران،	نــوع	معمــاری	بومــی	مازندــران	را	
ــا	ایــن	شــرایط	و	کاهــش	ایــن	عوامــل	دانســت	و	 منطبــق	ب
ــرای	جلوگیــری	 ــا	بیــان	اینکــه	ســقف	شــیب	دار	عاملــی	ب ب
آســیب	باران	هــای	زیــاد	بــه	بنــا	بــود،	افــزود:	بــرای	
جلوگیــری	از	رطوبــت	زمیــن،	کــف	کرســی	و	گربــه	رو	ایجــاد	
ــر	 ــطحی	د ــی	و	س ــم	آب	زیرزمین ــن	کار	ه ــا	ای ــد	و	ب می	ش

زیــر	بنــا	باقــی	نمی	مانــد	و	هــم	معبــری	بــرای	عبــور	هــوا	و	
ــد. ــاد	می	ش ــن	ایج ــدن	زمی ــک	ش خش

صالحــی	از	جملــه	راهکارهــا	بــرای	مقابلــه	بــا	شــرجی	بودــن	
ــا	 ــر	بن ــم	د ــرروی	ه ــزرگ	رود ــای	ب ــاد	پنجره	ه ــوا	را	ایج ه
عنــوان	کــرد	و	افــزود:	تــراس	دورتادــور	خانــه،	عاملــی	بــرای	
ایجــاد	ســایه	و	جریــان	هــوا	به	منظــور	ایجــاد	آســایش	

ــود. ــی	ب گرمای
ــای	 ــری	تیپ	ه ــک	س ــی	ی ــزوم	طراح ــه	ل ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــا	همــکاری	مســئوالن	 معمــاری	بومــی	بــرای	ســاخت	بنــا	ب
ــر	اســاس	 و	کارشناســان	نظام	مهندســی	و	راه	و	شهرســازی	ب
ــل	 ــی	از	قبی ــن	موارد ــه	کرد ــانه	و	اضاف ــات	کارشناس مطالع
ســرعت،	تراکــم	و	اســتحکامات،	گفــت:	امــا	تاکنــون	معماری	
بومــی	دــر	وجــه	عملــی	به	روزرســانی	نشــده	و	در	حــد	تئوری	
ماندــه	اســت	و	بــه	همیــن	دلیــل	اکنــون	شــاهد	معمــاری	در	
شــهرها	و	روســتاها	هســتیم	کــه	ارتباطــی	بــا	اقلیــم	مناطــق	
ندــارد	و	عمــاًل	معمــاری	نیســت	بلکــه	تنهــا	ساختمان	ســازی	

ــود. ــام	می	ش انج

اصالح معماری نیازمند اصالح شهرسازی است
ــه	 ــک	منطق ــاری	ی ــرای	اصــالح	معم ــه	ب ــان	اینک ــا	بی وی	ب
به	صــورت	بومــی	نیازمنــد	اصــالح	شهرســازی	نیــز	هســتیم،	
خاطرنشــان	کــرد:	ســاختمان	های	قدیمــی	نوردهــی	و	
جریــان	بــاد	را	رعایــت	می	کردنــد	امــا	طــی	ســال	های	
اخیــر،	ســاختمان	ها	موضــوع	نــور،	جهــت	وزش	بــاد،	
ــی	 ــر	فرد ــد	و		اگ ــت	نکرده	ان ــراف	را	رعای ــایگی	و	اش همس
ــر	 ــی	را	د ــاری	بوم ــوارد	معم ــام	م ــد	تم ــی	بخواه به	تنهای
ــاختمان	های	 ــر	س ــد،	اگ ــاظ	کن ــود	لح ــای	خ ــاخت	بن س
طرفیــن	و	کوچه	بندی	هــا	قوانیــن	مربوطــه	را	رعایــت	نکردــه	
ــن	معمــاری	ماننــد	 ــکات	کاربردــی	ای ــد	از	ن باشــند	نمی	توان
نوردهــی	بــرای	کاهــش	مصــرف	بــرق	و	ایجــاد	جریــان	هــوا	
بــرای	کاهــش	شــرجی	بودــن	و	عدــم	اســتفاده	از	کولــر	بهره	

ــرد. بب
ــاختمان	ها	 ــر،	س ــال	حاض ــر	ح ــه	د ــان	اینک ــا	بی ــی	ب صالح
بدــون	حیــاط	و	بــاغ	دــر	کنار	هــم	قــرار	گرفتــه	و	یــک	فضای	
ــر	 ــا	د ــر	نه	تنه ــن	ام ــزود:	ای ــد،	اف ــاد	کرده	ان ــته	را	ایج بس

شــهرها	کــه	دــر	روســتاها	نیــز	رخ	دادــه	و	همیــن	چفــت	هم	
ــاخت	 ــد	س ــکات	مانن ــی	ن ــاختمان	ها	برخ ــن	س ــرار	گرفت ق

ــت. ــه	اس ــخت	کرد ــررو	را	س ــای	رود پنجره	ه
ــتاها	و	 ــی	روس ــدن	برخ ــنگفرش	ش ــه	س ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ایجــاد	دیــوار	کاه	گلــی	تنهــا	اصــالح	ظاهــر	معمــاری	بومــی	
مازندــران	اســت،	افــزود:	امــا	باطــن	معمــاری	بومــی	مازندران	
ــوا	 ــرجی	ه ــن	ش ــم	کرد ــت،	ک ــش	رطوب ــش	کاه ــه	هدف ک
بــرای	کاهــش	مصرف	وســایل	گرمایشــی	و	سرمایشــی	اســت	
انجــام	نمی	شــود	و	اکنــون	شــاهد	ایــن	هســتیم	کــه	حتــی	

ــد. ــر	اســتفاده	می	کنن ــم	از	کول ــا	ه روســتاهای	م
ــت	 ــکات	مثب ــی	از	ن ــاری،	یک ــد	معم ــناس	ارش ــن	کارش ای
ــناختی	 ــوارد	زمین	ش ــاظ	م ــته	را	لح ــی	گذش ــاری	بوم معم
ــرد	و	 ــوان	ک ــق	عن ــر	برخــی	مناط ــه	د ــاخت	خان ــم	س و	عد
افــزود:	امــا	امــروز	مــوارد	لحــاظ	نمی	شــود	و	دــر	نتیجــه،	دــر	
همیــن	شهرســتان	ســوادکوه	شــاهد	مواردــی	هســتیم	کــه	
ســاختمان	بــا	اصــول	مدــرن	ساخته	شــده	امــا	رانــش	کردــه		

ــتند. ــی	هس و	رطوبت
وی	معمــاری	خــوب	را	معمــاری	ای	دانســت	کــه	بــر	اســاس	
اقلیــم	باشــد	و	بــا	بیــان	اینکــه	دــر	حــال	حاضــر	دــر	اروپــا،	
ــر	 ــود	را	ب ــوخت	خ ــد	س ــه	بتوان ــت	ک ــق	اس ــاری	موف معم
اســاس	انــرژی	خورشــید	و	گرمایــش	زمیــن	فراهــم	و	از	
ســوخت	فســیلی	و	بــرق	کم	تریــن	اســتفاده	را	کنــد،	افــزود:	
معمــاری	گذشــته	مــا	کامــاًل	منطبــق	بــر	اقلیــم	بودــه	اســت	
ــاری	 ــاری	معم ــا	شــاهد	کپی	برد ــون	تنه ــا	متأســفانه	اکن ام
ــاری	 ــخن،	معم ــر	س ــه	دیگ ــتیم	و	ب ــی	هس ــرن	غیربوم مد
ــت؛	از	 ــار	اس ــاری	بیم ــک	معم ــا	ی ــتاهای	م ــهرها	و	روس ش
ــم	 ــوش	کردی ــا	فرام ــد	م ــن	آم ــور	و	بت ــی	ســنگ،	آرمات وقت
ــی	 ــا	کپ ــم	و	تنه ــوم	آورد	کار	کنی ــح	ب ــا	مصال ــه	ب ــه	چگون ک
کار	شــدیم	بدــون	آنکــه	دــر	کاربــرد	مصالــح،	اقلیــم	را	لحــاظ	

ــم. کنی
وی	بــا	بیــان	اینکــه	مادــه	۹۹	و	۱۰۰	به	جــای	اینکــه	عاملــی	
ــدید	 ــون	را	تش ــت	قان ــم	رعای ــاًل	عد ــند،	عم ــه	باش بازدارند
ــزود:	 ــول	شــده	اند،	اف ــرای	ذخیــره	پ کردــه	و	تنهــا	عاملــی	ب
در	روســتا	ســاختمان	چهــار	طبقه	ســاخته	می	شــود	و	همین	
امــر	جلــوی	جریــان	هوایــی	و	نــور	را	از	ســاختمان	های	کناری	

معماری بومی رنگ باخته است

حذف همسایه ها با معماری »عاریه ای«/ این خانه دور است
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــه	 ــول	نادید ــت	پ ــا	پرداخ ــا	ب ــل،	تنه ــن	عم ــرد	و	ای می	گی
ــود. ــه	می	ش گرفت

صالحــی	بــا	بیــان	اینکــه	دــر	معمــاری	بومــی	گذشــته،	عالوه	
بــر	لحــاظ	ظاهــر	بنــا،	بــه	کاربــرد	آن	توجــه	می	شــد،	گفــت:	
تراس	هــای	دورتادــور	بنــا	لزومــاً	بــرای	زیبایــی	نبــود،	
هرچنــد	بــا	نمای	چوبــی	و	طــرح	و	نقــش	نرده	هــا	بــه	زیبایی	
بنــا	توجــه	می	شــد	امــا	هدــف	اصلــی	تــراس،	ســایه	اندازی	و	
ایجــاد	تقابــل	هــوای	گــرم	و	ســرد	بــرای	ورود	جریــان	هوایــی	

بــه	ســاختمان	و	آســایش	حرارتــی	بــود.
ــی	را	 ــاری	بوم ــم	معم ــم	ه ــه	مرد ــه	ذائق ــان	اینک ــا	بی وی	ب
دوســت	دــارد	و	ایــن	نــوع	معمــاری	دــر	فــرد	ایجــاد	آرامــش	
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــر	کس ــال،	کمت ــور	مث ــزود:	به	ط ــد،	اف می	کن
ــن	شــهر	آشــوب	شــهر	ســاری	 از	طــرح	مجتمــع	تجــاری	اب
خوشــش	نیایــد	و	حــال	ایــن	امــر	تنهــا	ظاهــر	معمــاری	بومی	
ــه	 ــر	ب ــه	منج ــاظ	ک ــی	آن	لح ــوارد	کاربرد ــر	م ــت	و	اگ اس
کاهــش	مصــرف	انــرژی	می	شــد	مســلماً	رضایــت	بیشــتری	

جلــب	می	کــرد.
امیـن	ولی	زادـه	رئیس	بنیاد	مسـکن	شهرسـتان	سـوادکوه،	با	
اشـاره	بـه	ارائه	تسـهیالت	دـر	قالب	احیـای	معمـاری	بومی	و	
محلی،	عمده	ترین	مشـکل	دـر	این	حوزه	را	سـاخت	خانه	های	
غیرمجـاز	دانسـت	و	افـزود:	اگـر	جلـوی	سـاخت	ایـن	خانه	ها	
گرفتـه	شـود،	می	تـوان	مـوارد	شهرسـازی	همچـون	تعدـاد	

طبقـات	و	اشـراف	را	رعایـت	کرد.

ــزم  ــد ع ــی نیازمن ــاری بوم ــه معم ــه وج ــه ب توج
ــت ــی اس کل

رئیس	بنیاد	مسـکن	شهرسـتان	سـوادکوه	بـا	بیـان	اینکه	در	
مقاوم	سـازی	بنـا	یـک	عـزم	در	همـه	دسـتگاه	ها	ایجاد	شـد	و	
اکنـون	شـاهد	جا	افتادـن	ایـن	مهم	در	سـاخت	بنا	هسـتیم،	
توجـه	بـه	وجـه	بومـی	معمـاری	را	نیـز	نیازمنـد	عـزم	کلی	و	

تـالش	همـه	دسـتگاه	های	مرتبـط	عنـوان	کرد.
وی	افــزود:	بنیــاد	مســکن	دــر	حــال	حاضــر	دــر	اجــرای	طرح	
هادــی	ســعی	کرده	دــر	برخــی	روســتاها	کــه	دــارای	قابلیت	
ــا	و	 ــفالت	آن	ه ــای	آس ــر	به	ج ــنگ	چین	معاب ــا	س ــد،	ب بوده	ان
ــتاها	را	 ــن	روس ــر	ای ــای	کاه	گل،	منظ ــا	نم ــا	ب ــم	دیواره ترمی
حفــظ	کنــد	امــا	به	تنهایــی	تصمیم	گیرندــه	نیســت	تــا	افــراد	
را	دــر	ســاخت	بنــا	بــه	ســمت	معمــاری	بومــی	ســوق	دهــد	و	

ایــن	مســئله	دــر	شــهرها	هــم	بــر	همیــن	منــوال	اســت.
محمــد	حمزه	نــژاد	رئیــس	ادــاره	میــراث	فرهنگــی	ســوادکوه	
یکــی	از	عوامــل	توجــه	گردشــگران	بــه	یــک	محیــط	را	بافــت	
ــت:	 ــه	برشــمرد	و	گف ــک	منطق ــی	ی ــاری	بوم ســنتی	و	معم
ــاری	 ــن	معم ــرای	دید ــت	ب ــم	و	طبیع ــر	اقلی ــالوه	ب ــراد	ع اف
ــد	و	دیدــن	ســاختمان	های	 ــه	می	آین ــک	منطق ــه	ی ــی	ب بوم

ــد. ــرای	ســفر	ایجــاد	نمی	کن ــت	اشــتیاقی	ب ــون	هوی بد
رئیــس	ادــاره	میــراث	فرهنگی	ســوادکوه،	دــر	یــک	رابطه	دو	
ــی	را	 ــاری	بوم ــه	معم ــه	ب ــی	و	توج ــق	بوم	گرد ــویه،	رون س
ــه	بهبــود	 تقویت	کنندــه	یکدیگــر	دانســت	کــه	هــر	کدــام	ب
دیگــری	کمــک	می	کننــد	و	افــزود:	اگــر	بــه	ســمت	معمــاری	
بومــی	برویــم،	بوم	گردــی	رونــق	یافتــه	و	دــر	کنــار	آن	شــاهد	
انتفــاع	مالــی	مردــم	خواهیــم	بــود	و	ایــن	انتفــاع	مالی	ناشــی	
ــوق	 ــی	س ــاری	بوم ــمت	معم ــه	س ــراد	را	ب ــی،	اف از	بوم	گرد

می	دهــد.
ــاد	 ــان	بنی ــه	ای	می ــون	تفاهم	نام ــه	تاکن ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــر	 ــگری	و	دیگ ــازمان	گردش ــازی،	س ــکن،	راه	و	شهرس مس
ســازمان	های	ذی	ربــط	مبنــی	بــر	ســاخت	بناهــا	بــا	اســتفاده	
از	مصالــح	همگــون	و	مرتبــط	بــا	اقلیــم	منعقــد	نشــده	اســت،	
ایجــاد	حرکــت	و	نتیجــه	عملــی	به	ســمت	معمــاری	بومــی	را	

ــرد. ــالم	ک ــالش	همــه	دســتگاه	ها	اع ــد	ت نیازمن
ــی	دادــن	مجــوز	دــر	بخــش	 ــزود:	میــراث	تنهــا	متول وی	اف
حوزه	هــا	 دیگــر	 دــر	 و	 اســت	 بوم	گردــی	 خانه	هــای	
ــن	شــود	 ــد	شــرح	ضوابطــی	تدوی ــد	وارد	شــود	و	بای نمی	توان
ــا	معمــاری	بومــی	دــر	همــه	ســاختمان	ها	لحــاظ	شــود	و	 ت
ــای	بومــی	 ــا	مرمــت	بن ــرای	ســاخت	ی ــت	تســهیالت	ب اولوی

ــد. باش
ــی،	 ــای	بوم	گرد ــر	واحده ــه	د ــان	اینک ــا	بی ــئول	ب ــن	مس ای
جدــای	بحــث	اســتحکامات،	بیشــتر	الــزام	بــر	عناصــر	بصری	
بومــی	دــر	بنــا	وجــود	دــارد،	گفــت:	وقتی	ســاختار	بصــری	به	
ســمت	معمــاری	بومــی	مــی	رود،	خواســته	و	ناخواســته	موارد	
ــی	 ــال	وقت ــد؛	به	عنوان	مث ــاق	می	افت ــز	اتف ــی	آن	نی کاربرد
به	جــای	حلــب	از	لــت	چوبــی	اســتفاده	شــود،	قطعاً	دــر	گرما	

و	ســرما	اثرگــذار	اســت.
ــرای	 ــل	دــر	مردــم	ب وی	یکــی	از	راهکارهــا	دــر	ایجــاد	تمای
ــر	 ــی	د ــار	عمل ــص	اعتب ــی	را	تخصی ــای	بوم ــاث	بناه احد

ــر	 ــزود:	اگ ــرد	و	اف ــوان	ک ــی	عن ــای	بوم	گرد ــاخت	خانه	ه س
ــت	 ــاد	منفع ــرای	او	ایج ــی	اش	ب ــه	بوم ــه	خان ــد	ک ــرد	بدان ف
ــی	 ــا	ســبک	بوم ــه	ب ــاث	خان ــا	احد ــظ	و	ی ــر	حف ــد،	د می	کن
ــی	 ــت	ط ــار	داش ــوان	انتظ ــد	می	ت ــن	رون ــا	ای ــد	و	ب می	کوش
ــاخت	 ــه	س ــل	ب ــش	تمای ــاهد	افزای ــا	ش ــر	م ــال	دیگ ــه	س د
ــروش	 ــش	ف ــا	کاه ــن،	ب ــیم	و	همچنی ــی	باش ــای	بوم خانه	ه
زمیــن،	دیگــر	شــاهد	ویالســازی	بــه	ســبک	و	ســیاق	مدــرن	

ــود. ــظ	می	ش ــز	حف ــی	نی ــگ	بوم ــود	و	فرهن ــم	ب نخواهی
حمزه	نــژاد	بــا	بیــان	اینکــه	معمــاری	بومــی	بخشــی	از	هویــت	
و	میــراث	هــر	جامعــه	اســت،	یکــی	از	راهکارهــا	بــرای	توجــه	
ــت	و	 ــدن	آن	دانس ــر	ش ــگر	پذی ــراث	را	گردش ــک	می ــه	ی ب
افــزود:	معمــاری	بومــی	بــه	دالیــل	میراثــی،	مهــم	اســت	امــا	
وقتــی	منتهــی	بــه	گردشــگری	شــود،	تمایــل	نســبت	بــه	آن	

ــد. ــا	می	کن ایجادشــده	و	مخاطــب	پید
ــای	 ــی	و	خانه	ه ــی	کنون ــاری	کپ ــر،	معم ــزارش	مه ــه	گ ب
ــی	را	از	 ــی	و	طبیع ــتی	بخش	بوم ــر	هس ــه	از	آن،	عناص زائید
زندگــی	آدمــی	حــذف	کردــه	و	مصرف	ســوخت	و	دــر	نتیجه	
ــت	و	 ــه	اس ــاال	برد ــای	زیســت	محیطی	را	ب ــاد	آلودگی	ه ایج
همیــن	امــور،	لــزوم	بازگشــت	بــه	خویشــتن	را	در	بســیاری	از	

ــه	اســت. ــار	کرد ــاره	بید انســان	ها	دوب
ایــن	احســاس	را	می	تــوان	دــر	افزایش	تقاضــا	بــرای	اقامت	در	
خانه	هــای	بومــی	و	گردشــگری	بوم	گردــی	مشــاهده	کــرد	اما	
ایــن	امــر	نــه	درمــان	بلکــه	تنهــا	یــک	ُمســکن	اســت	چراکــه	
دــر	معمــاری	بومــی،	طبیعــت	و	خانــه	در	هــم	ادغام	شــده	اند	
و	هیچ	کدــام	دیگــری	را	نفــی	نمی	کنــد	و	مردمــی	کــه	
نمی	داننــد	چگونــه	بــه	آرامــش	خانه	هــا	بــا	معمــاری	بومــی	
ــه	ماکتــی	از	معمــاری	بومــی	پنــاه	 پیشــین	برســند،	تنهــا	ب

آورده	انــد.
ــی	 ــی	از	بوم	گرد ــی	ناش ــاع	مال ــه	انتف ــوی،	اینک ــر	س از	دیگ
منجــر	بــه	افزایــش	تقاضــا	بــرای	ســاخت	خانه	هــا	بــا	
معمــاری	بومــی	دــر	برخــی	مناطــق	شــود،	خــود	موضوعــی	
ــه	 ــت	ک ــر	آن	اس ــر	بیانگ ــن	ام ــا	همی ــت	ام ــه	اس جالب	توج
مردــم	همچنــان،	متوجــه	اهمیــت	آشــتی	و	امتــزاج	طبیعت	
و	زندگــی	دــر	معمــاری	بومــی	نشــده	اند	و	هنــوز	هــم	آرامش	
ــت. ــایش	اس ــی	و	آس ــت	ماد ــی	منفع ــر	و	روان،	قربان خاط

ــرای	 ــم،	ب ــتگاه	ها	باه ــه	دس ــه	هم ــا	وقتی	ک ــن،	ت دراین	بی
ــه	 ــی	ک ــاری	بوم ــنهادی	معم ــپ	پیش ــک	تی ــه	ی ــیدن	ب رس
بــا	اقتضائــات	جدیــد	بــه	روزآوری	شــده	اســت،	نرســند	ایــن	
ســردرگمی	ها	وجــود	خواهــد	داشــت	و	دــر	ایــن	اضطــرار	و	
معمــاری	بیمــار،	بوم	گردــی	می	توانــد	یــک	آرام	بخــش	
باشــد	و	دــر	نــگاه	خوش	بینانــه	عاملــی	بــرای	ایجــاد	تلنگر	در	
خــود	مردــم	تــا	بــه	اهمیــت	موضــوع	معمــاری	بومــی	و	توجه	

بــه	اقلیــم	دــر	ســاخت	بنــا	پــی	برنــد.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

معمــاری بومــی گیــان به مرورزمــان 
ــود  ــت خ ــا از هوی ــه و خانه ه رنگ باخت
ــل،  ــن دوری از اص ــه ای ــده اند ک دور ش
ــکین آن  ــه تس ــه در دردی دارد ک ریش
در گــرو توجــه بــه اصــول ارزشــمند 
معمــاری بومــی در ساخت وســازهای 

ــت. ــروز اس ام

خانه	هایمــان	میــان	ســاختمان	هایی	کــه	تنــگ	هــم	
ــر	 ــم	و	د ــم	می	بند ــت،	چش ــده	اس ــیده	اند	گمش ــد	کش ق
خیالــم	می	ایســتم	روی	ایوانــی	حصیرپــوش،	می	خواهــم	
ــای	 ــروم	و	صد ــاال	ب ــتایی	ب ــه	ای	روس ــی	خان ــای	چوب از	پله	ه
قیژقیــژ	چوب	هــا	را	بشــنوم.	بنشــینم	روی	ایــوان	طبقــه	دــوم	
ــالر«	می	نامیدنــش	و	از	الی	نرده	هــای	 کــه	دــر	گذشــته	»ت

ــم. ــی	را	ببین ــی،	وســعت	ســبز	مهربان ــی	آب چوب
اینجــا	کــه	آســمان	گاه	وبیــگاه	می	بــارد،	می	شــود	دــر	خیالــم	
ــا	 ــر	فض ــه	د ــاک	باران	خورد ــوش	و	خ ــقف	گالیپ ــر	س عط
ــه	ســخاوتمند	 ــه	دامن ــد	ب ــاه	بیاورن بپیچــد.	گنجشــک	ها	پن
ــوند	روی	 ــف	ش ــارد	و	ردی ــان	د ــه	ج ــی	ک ــقف	خانه	های س
ــی	 ــان	محل ــای	ن ــن	به	صــرف	خرده	ه ــی	و	م ــای	چوب نرده	ه

ــم. دعوتشــان	کن
ــد.	 ــت	بودن ــان	روزگاری	خویشــاوند	طبیع ــای	گیالنی خانه	ه
ــی	 ــالت	قدیم ــر	مح ــاد	د ــود	راه	افت ــا	می	ش ــا	ام ــن	روزه ای
تــا	به	ندــرت	خانه	هــای	باقیماندــه	از	ســال	های	پیــش	

ــی	 ــد	و	پنجره	های ــای	بلن ــن،	طاق	ه ــای	آجرچی ــا	دیواره ب
ــی	 ــتاد.	خانه	های ــا	ایس ــه	تماش ــی	را	ب ــه	های	رنگ ــا	شیش ب
امــروز	 بی	هویــت	 و	 بلنــد	 میــان	ســاختمان	های	 کــه	

ازیادرفته	انــد.

سایه خاکستری خانه های امروز
ــا	 ــت	ام ــان	نیس ــالن	چند ــر	گی ــینی	د ــر	آپارتمان	نش عم
ــرعت	 ــرده	به	س ــای	فش ــا	واحده ــد	ب ــاختمان	های	بلن س
می	شــوند.	 ســاکن	 آن	هــا	 دــر	 انســان	ها	 و	 ســاخته	
خانه	هایــی	بــا	دیوارهــای	نــازک،	پنجره	هــای	اندــک،	
نــور	کــم،	راه	پله	هــای	تنــگ	و	نماهایــی	کــه	بــا	آن	
غریبه	ایــم.	ایــن	روزهــا	پــای	حرف	هــای	مردــم	کــه	
بنشــینیم	کمتــر	از	حــس	خــوب	خانه	هایشــان	حــرف	
می	زننــد.	آن	هــا	از	نــوری	کــه	دــر	خانه	هــا	نیســت،	
ــن	 ــر	رفت ــتند،	هد ــتاندارد	نیس ــان	اس ــه	چند ــی	ک پله	های
انــرژی،	اشــراف	خانه	هــای	همســایه،	نبودــن	تهویــه	
هــوا	باوجــود	بــاز	بودــن	پنجره	هــا	و	آشــپزخانه	های	
ــرار	 ــان	ق ــم	مهمان ــش	چش ــار	پی ــی	حص ــه	ب ــی	ک کوچک
ــز	 ــا	نی ــمایل	خانه	ه ــکل	و	ش ــد.	ش ــرف	می	زنن ــد	ح دارن
بــا	آنچــه	از	معمــاری	دل	نشــین	خانــه	پدربزرگ	هــا	و	
ــارد. ــه	د ــد،	بســیار	فاصل ــاد	دارن ــه	ی مادربزرگ	هایشــان	ب
ــای	 ــود	و	پنجره	ه ــاط	ب ــور	آن	حی ــه	دورتاد ــی	ک خانه	های
ــاخت.	 ــاری	می	س ــا	ج ــر	اتاق	ه ــوا	را	د ــور	و	ه ــه	ن ــاد	ک زی
ــا	 ــا	گل	ه ــه	ب ــود	و	باغچ ــاط	ب ــش	حی ــوض	آب،	زینت	بخ ح
و	درختانــش	بــر	لطافــت	هــوا	می	افــزود.	ایــوان	مأمــن	

ــود	و	چه	بســا	 ــه	ب دوست	داشــتنی	عصرگاهــی	ســاکنان	خان
ــن	 ــر	همی ــه	بندها	د ــتان	پش ــای	تابس ــر	گرم ــب	هنگام	د ش
محــل	برپــا	می	شــد	و	اهــل	خانــه	دــر	خنــکای	آن	بــه	خــواب	
می	رفتنــد.	ایــن	روزهــا	امــا	ســاختمان	های	بلنــد،	کنــار	هــم	
دــر	شــهرها	علــم	شــده	اند	و	مســیر	وزش	نســیم	را	بســته	اند.
واحدهــای	 تــا	 روز	کوچک	تــر	می	شــود	 هــر	 حیــاط	
ــاالی	 ــار	و	ب ــه	کن ــی	ک ــوند.	واحدهای ــاخته	ش بیشــتری	س
ســر	هــم	ســاخته	می	شــوند	و	ساکنانشــان	خبــر	از	احــوال	
ــب	 ــر	باشــد،	اغل ــی	بینشــان	اگ ــد	و	گفتگوی یکدیگــر	ندارن
ــور	 ــوار	عب ــه	از	درودی ــروصدایی	ک ــگ،	س ــاره	پارکین درب
می	کنــد،	شــارژ	ســاختمان	و	نظافــت	راه	پله	هــا	اســت.	
ــرم	 ــور	گ ــا	حض ــان	ب ــای	اجدادم ــوازی	خانه	ه ــا	روح	ن م
اقــوام	دــور	و	نزدیــک	و	شــور	برپایــی	عروســی	دــر	حیــاط	
را	کم	کــم	از	یــاد	می	بریــم	و	تخت	هــای	چوبــی	کنــج	
ــل	 ــر	دوردســت	ها	برایمــان	تبدی ــه	خاطــره	ای	د ــاط	ب حی

می	شــود.
	

ارتباط معماری بومی با طبیعت
ــد.«	 ــاوند	بودن ــت	خویش ــا	طبیع ــان	ب ــای	اجدادم »خانه	ه
یــک	کارشــناس	ارشــد	رشــته	معمــاری	بــا	اشــاره	بــه	
ــن	اســت	کــه	 ــن	ویژگــی	معمــاری	بومــی	ای اینکــه	مهم	تری
ــا	طبیعــت	حفــظ	می	شــود	و	ایــن	برخــالف	 ارتبــاط	بناهــا	ب
ــارد،	 ــه	د ــوژی	تکی ــه	تکنول ــه	ب ــت	ک ــروز	اس ــاری	ام معم
اظهــار	کــرد:	اســتفاده	از	مصالــح	بومــی	یکــی	از	مشــخصات	
ارتبــاط	بــا	طبیعــت	اســت.	ایــن	بناهــا	اگــر	بــه	حــال	خویش	

ساختمان هایی که در مدرنیته گم شد

وداع با خانه های خویشاوند طبیعت/احیای معماری بومی شاید وقتی دیگر!
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــه	طبیعــت	 ــه	و	ب ــی	تجزی ــس	از	مدت	زمان ــا	می	شــدند	پ ره
بازمی	گشــتند.	امــا	ســاختمان	های	امــروزی	چنیــن	نیســتند،	
ــا	بتنــی	بودــه	و	از	بعضــی	 چراکــه	دــارای	اســکلت	فلــزی	ی

مصالــح	تجزیه	ناپذیــر	ســاخته	می	شــوند.
آرمیــن	خبــاز	بــه	نقــش	اقلیــم	دــر	معمــاری	نیــز	اشــاره	کرد	
و	بــا	بیــان	اینکــه	بــام	خانــه	ای	کــه	دــر	شــمال	ایران	ســاخته	
می	شــود،	شــیب	دار	اســت،	افــزود:	میــزان	ایــن	شــیب	
دــر	شــهرها	و	کشــورهایی	کــه	بــارش	بــرف	ســنگین	دارنــد	

ــود. ــم	می	ش ــتر	ه ــب	بیش به	مرات
وی	ادامــه	دــاد:	دــر	شــمال	پنجره	هــای	قدیمــی	به	صــورت	
ــه	از	 ــز	برگرفت ــن	نی ــه	ای مســتطیل	کشــیده	شــده	اســت	ک
ــی	 ــراری	کوران ــور	برق ــه	و	به	منظ ــه	بود ــن	منطق ــم	ای اقلی
ــوا	 ــان	ه ــا	و	جری ــدن	خانه	ه ــک	ش ــرای	خن ــه	ب ــت	ک اس
ــز	اشــاره	 ــه	نی ــن	نکت ــه	ای ــد	ب ــه	بای ــد.	البت ــه	وجــود	می	آم ب
شــود	کــه	این	گونــه	راهکارهــا	دــر	خانه	هایــی	کــه	بــا	
ــد	 ــتند،	کارآم ــرار	داش ــم	ق ــار	ه ــاری	کن ــوع	معم ــن	ن ای
ــره	 ــر	محاص ــه	د ــی	ک ــه	ای	قدیم ــال	خان ــود.	به	عنوان	مث ب
ســاختمان	های	بلنــد	قرارگرفتــه	نمی	توانــد	بــا	رعایــت	
چنیــن	ویژگی	هایــی	خنــک	باشــد.	بــه	همیــن	دلیــل	اســت	

ــود. ــت	می	ش ــت	قدیمــی	صحب ــن	عرصــه	از	باف ــر	ای ــه	د ک
خبــاز	دــر	ادامــه	بــا	بیــان	اینکــه	دــر	خانه	هــای	
ــا	 ــش	ی ــر	گرد ــالم	د ــام	غ ــه	ن ــی	ب ــالن،	ایوان ــی	گی ارباب
ــه	 ــب	ک ــن	ترتی ــت:	بدی ــت،	گف ــود	داش ــش	وج غالم	گرد
ــود	 ــرار	ب ــت	و	ق ــود	داش ــه	وج ــر	خان ــینی	د ــر	شاه	نش اگ
ــن	 ــود،	ای ــی	ش ــر	آن	پذیرای ــژه	د ــی	وی ــا	از	مهمان	های ت
غالم	گردــش	نقــش	خدماتــی	داشــت	و	پذیرایــی	کنندگان	
بــا	ســینی	ها	و	ظــروف	خوراکــی	از	جلــوی	مهمان	هــا	
لــوازم	 غالم	گردــش،	 مســیر	 از	 و	 نمی	کردنــد	 عبــور	
ــر	 ــارز	دیگ ــد.	از	مشــخصه	های	ب ــی	را	وارد	می	کردن پذیرای
ــوان	 ــی	می	ت ــت.	به	طورکل ــادگی	اس ــالن	س ــاری	گی معم
ــی	از	زندگــی	اجتماعــی	 گفــت،	معمــاری	هــر	دــوره	بازتاب
ــاری	 ــر	معم ــاًل	د ــد.	مث ــان	می	ده ــم	نش ــوره	را	ه آن	د
گیــالن	اغلــب	نماهــا	تقریبــاً	شــبیه	هــم	هســتند	هرچنــد	
ــا	 ــتند،	ام ــم	هس ــی	ه ــارای	تزئینات ــاص	د ــای	خ خانه	ه
ــا	خانه	هــای	بخــش	 بناهــای	بومــی	گیــالن	دــر	مقایســه	ب

ــتند. ــری	هس ــات	کمت ــارای	تزئین ــور	د ــری	کش کوی
	

ــالن /  ــاری گی ــر معم ــر ب ــورهای دیگ ــر کش تأثی
ــاری ــاد در معم ــش اقتص  نق

ــان	اینکــه	معمــاری	بخشــی	از	فرهنــگ	اســت	 ــا	بی ــاز	ب خب

ــات	 ــد،	ادبی ــی	می	مان ــه	باق ــش	از	هم ــا	بی ــه	از	ملت	ه و	آنچ
و	معمــاری	اســت،	یادــآور	شــد:	گیــالن	دــروازه	اروپــا	بودــه	و	
معمــاری	ایــن	اســتان	نیــز	قطعــاً	از	اروپــا	تأثیــر	گرفتــه؛	دــر	
ــتن	از	 ــو	برداش ــاهد	الگ ــیار	ش ــی	بس ــاختمان	های	قدیم س

ــا	شــوروی	ســابق	هســتیم. ــا	ی معمــاری	اروپ
ــای	 ــی	از	آیتم	ه ــه	یک ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــه	ب ــر	ادام وی	د
تأثیرگــذار	دــر	معمــاری	هــر	جامعــه،	اقتصــاد	اســت،	گفــت:	
شــرایط	اقتصادــی	مــا	به	گونــه	ای	اســت	کــه	تعیین	بســیاری	
ــی	 ــن	عامل ــت.	بزرگ	تری ــا	نیس ــار	م ــر	اختی ــا	د از	معیاره
ــه	 ــر	عرص ــود	د ــران	موج ــن	بح ــا	را	از	ای ــد	م ــه	می	توان ک
ــورت	تخصصــی	 ــه	به	ص ــت	ک ــن	اس ــد	ای ــا	کن ــاری	ره معم
ــم.	 ــراد	متخصــص	واگــذار	کنی ــه	اف کار	ساختمان	ســازی	را	ب
اشــکالی	ندــارد	دــر	عرصــه	ساخت	وســاز	ســرمایه	گذار	
غیرمتخصــص	داشــته	باشــیم	امــا	ســرمایه	گذار	بایــد	انجــام	
کار	را	بــه	دســت	متخصــص	ســپرده	و	همچنیــن	نبایــد	از	یاد	
بــرد	کــه	دــر	ایــن	مســئله	اقتصــاد	نقــش	دــارد	امــا	فرهنــگ	

ــت. ــذار	اس ــم	تأثیرگ ه
ــاره	 ــز	درب ــازی	نی ــران	و	شهرس ــوزه	عم ــناس	ح ــک	کارش ی
ــا	بیــان	اینکــه	 وضعیــت	معمــاری	بومــی	و	ســنتی	گیــالن	ب

اگــر	پرســش	ایــن	باشــد	کــه	وضعیــت	امــروز	معمــاری	دــر	
شــهرهای	گیــالن	چگونــه	اســت	به	صراحــت	می	تــوان	

ــد! ــی	ب گفــت	کــه	خیل
ــی«	را	از	 ــن	»بد ــود	ای ــرد:	نم ــار	ک ــی	اظه ــن	ایل	بیگ آروی
بناهــای	مســکونی	دــر	مقیــاس	کوچــک	تــا	ســاختمان	هایی	
ــا	 ــف	بن ــای	مختل ــزرگ	نهاده ــای	ب ــر	پروژه	ه ــر	اث ــه	ب ک

می	شــوند	می	تــوان	دیــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	البتــه	شــرایط	بناهایــی	کــه	
کارفرمــای	خصوصــی	و	بودجــه	محدودتــری	داشــته	و	دارند	
ــود	 ــرار	ب ــال	اگــر	ق ــرای	مث ــزود:	ب ــر	اســت،	اف ــا	حدــی	بهت ت
دــر	اواخــر	ایــن	قــرن،	از	امثــال	مــن	می	پرســیدند	معمــاری	
رشــت	را	بــا	چه	بنایــی	بــه	خاطــر	مــی	آوری،	کاخ	شــهرداری	
رشــت	را	توصیــف	می	کردــم	کــه	حتــی	اگــر	ویژگــی	ســبکی	
شناخته	شــده	ای	هــم	نمی	داشــت،	دــر	نظــر	اکثریــت	

ــود. ــا	ب ــی	زیب ســالیق،	بنای
ایل	بیگــی	دــر	ادامــه	دــر	پاســخ	بــه	ایــن	ســوال	کــه	مشــکل	
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــی	ای ــئله	کلید ــک	مس ــت:	ی ــت	گف کجاس
ــر	 ــاوت	از	ه ــی	متف ــر	فرآیند ــاری،	د ــر	معم ــک	اث ــق	ی خل
مدیــوم	هنــری	دیگــری	انجــام	می	شــود	و	عوامــل	متعددــی	
ــد	خــارج	 ــد	را	از	دســت	هنرمن ــن	فرآین ــد	نتیجــه	ای می	توان

ــد. کن

وی	بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	آفرینــش	دــو	روی	اصلــی	دــارد	کــه	
ــری،	 ــاد:	پریشــانی	فک ــه	د ــار	هســتند،	ادام ــا	و	معم کارفرم
ــک	 ــر	هری ــری	اشــتباه	د زیباشناســی	ســخیف	و	تصمیم	گی
از	ایــن	دــو	رو	می	توانــد	اثــری	نازیبــا	و	ناکارآمــد	خلــق	کنــد.	
ــر	 ــی	معاص ــی	و	دولت ــاختمان	های	عموم ــه	س ــل	اینک دلی
گیــالن،	فاقــد	ارزش	هــای	معمــاری	شــده	اند	از	نهــاد	
کارفرمایــی	و	ســفارش	دهندگان	شــروع	می	شــود.	ایــن	نهــاد	
از	ابتدــا	معیارهــای	غلــط	بــر	پــروژه	می	گــذارد	و	دــر	نهایــت	
ــکار	 ــت	پیمان ــر	نهای ــیتکتی	نامناســب	و	د ــا	انتخــاب	آرش ب
ــه	وجــود	مــی	آورد	کــه	دــر	 ــی	ب و	ناظــری	نامناســب	تر،	بنای
ــه	 ــالن	اضاف ــاری	گی ــه	معم ــز	ب ــت،	هیچ	چی ــن	حال بهتری

ــرد. ــد	ک نخواه
	

تاریخ معماری شهرهای گیالن
ایل	بیگــی	بیــان	کــرد:	بــرای	خوانــش	تاریــخ	معمــاری	
شــهری	گیــالن	می	توانیــم	از	دــوره	قاجــار	شــروع	کنیــم	کــه	
اســتادکاران	برجســته	و	هوشــیار	گیالنــی	بــا	تلفیــق	معماری	
ایرانــی	آن	دــوره	بــا	جزئیاتــی	از	معمــاری	روســیه	و	اروپــا،	بــه	
زبــان	معمــاری	جدیدــی	رســیدند	کــه	اگرچــه	بــه	هیچ	کدام	
وفادــار	نبــود	امــا	واجــد	ارزشــی	جدیــد	دــر	تاریــخ	معمــاری	

ایــران	شــد.
وی	اظهــار	کــرد:	از	ماحصــل	تــالش	ایــن	معمــاران	هنــوز	هم	
نمونه	هایــی	دــر	شــهرهای	رشــت،	انزلــی،	فومــن،	الهیجــان	
و	لنگــرود	باقیماندــه	کــه	اکثــراً	دــر	اختیــار	شــهرداری	ها	و	
نهادهــای	دولتــی	قــرار	دــارد.	هر	جــا	هم	دستشــان	رســیده	
هماننــد	ســاختمان	ارزشــمند	شــهربانی	انزلــی،	دــر	مصالح	و	
جزئیــات	بنــا	دســت	برده	انــد	و	بــه	بدتریــن	وجــه	دســت	بــه	

بازســازی	زده	انــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	دــر	دــوره	پهلــوی	اول	ســعی	شــد	به	
کاربــری	بناهــا	توجــه	بیشــتری	شــود	و	بســیاری	از	آرایه	هــا	و	
تزئینــات	محبــوب	قاجاریــه	از	بناها	زدوده	شــد،	گفــت:	دوره	
پهلــوی	دــوم،	مصادف	بــا	رشــد	توجه	بــه	معماری	مســکونی	
دــر	شــهرهای	مختلف	ایــران	بــود	و	معمــاران	مدــرن	آن	دوره	
بناهــای	برجســته	ای	در	شــهرهای	مختلــف	به	ویژه	دــر	انزلی	

و	رشــت،	ســاخته	و	به	جــا	گذاشــتند.
ــه	 ــان	اینک ــا	بی ــازی	ب ــران	و	شهرس ــناس	عم ــن	کارش ای
و	 موردتوجــه	 کمتــر	 ســاختمان	ها	 ایــن	 متأســفانه	
ــت	 ــرار	گرف ــن	ق ــی	و	خــود	مالکی ــای	متول ــت	نهاده مراقب
و	به	ســرعت	نیــز	دــر	حــال	تخریــب	اســت،	افــزود:	از	دهــه	
شــصت	اتفاقــات	تــازه	ای	افتــاد،	مــوج	مهاجــرت	شــدید	از	
ــرات	شــدیدی	 ــه	تأثی ــالن،	منجــر	ب ــی	گی اســتان	های	غرب
ــه	 ــن	اســتان	شــد	ک ــاری	مســکونی	شــهرهای	ای ــر	معم ب
ــن	 ــت	ای ــیر	حرک ــر	مس ــاً	ب ــوان	دقیق ــزان	آن	را	می	ت می
مهاجــران	منطبــق	کــرد.	گویــا	تعدــاد	قابل	توجهــی	
ــال	 ــاختمان	فع ــش	س ــر	بخ ــد	د ــران	جدی ــن	مهاج از	ای
شــدند	و	به	عنــوان	اســتادکار	و	مالــک	شــروع	بــه	ســاخت	
ــا	ســبک	های	 بناهایــی	کردنــد	کــه	هیــچ	نــوع	ارتباطــی	ب

ــت. ــالن	نداش ــهری	گی ــاری	ش ــده	معم بومی	ش
ــان	 ــا	پای ــوج	ب ــن	م ــه	ای ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ایل	بیگ
شهرفروشــی	 سیاســت	های	 برخــی	 و	 جنــگ	 یافتــن	
ــه	 دولت	هــای	بعــد	از	جنــگ،	عنــان	معمــاری	گیــالن	را	ب
ــهرهای	 ــیمای	ش ــت	و	س ــازبفروش	ها«	انداخ ــت	»بس دس
ــاری	 ــاد:	معم ــه	د ــرد،	ادام ــوض	ک ــی	ع ــالن	را	به	کل گی
بناهــای	عمومــی	و	دولتــی	کــه	قاعدتــاً	بایــد	خــالف	ایــن	
جریــان	حرکــت	کنــد،	کامــاًل	تحــت	تأثیــر	ایــن	معمــاری	
ــاث	 ــه	احد ــت	ب ــت	و	دس ــرار	گرف ــفته	ق ــون	و	آش ناهمگ
ــا	 ــی	ب ــچ	تفاوت ــاً	هی ــه	تقریب ــه	شــد	ک ســاختمان	هایی	زد
ــم	و	 ــا	اقلی ــران	ب ــف	ای ــهرهای	مختل ــای	ش ــن	بناه بدتری

ــتند. ــر	نداش ــی	دیگ فرهنگ
ــا	بیــان	اینکــه	بــرای	بهبــود	شــرایط	معمــاری	معاصــر	 وی	ب
ــه	و	 ــاران	توج ــد	معم ــه	بای ــش	از	هم ــالن،	بی ــهرهای	گی ش
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــاران	 ــرد:	متأســفانه	معم ــح	ک ــه	داشــته	باشــند،	تصری عالق
ــته	اند	 ــی	آگاه	وابس ــفارش	دهندگان	و	کارفرمایان ــه	س ــم	ب ه
کــه	ســلیقه	خــوب	و	خالقیــت	هنــری	را	ارج	نهنــد.	طبیعتــاً	
ــاختمان	آن	 ــرمایه	بخــش	س ــه	س ــه	ای	ک ــوان	از	جامع نمی	ت
دــر	اختیــار	افرادــی	فاقــد	ایــن	معیارها	اســت،	انتظار	داشــت	

معمــاری	خوبــی	خلــق	کننــد.
مؤثــر	 هــم	 سیاســت	گذاران	 کــرد:	 تأکیــد	 ایل	بیگــی	
هســتند	و	هرچــه	مقیــاس	پروژه	هــا	بزرگ	تــر	می	شــود	
ــهرداری	ها،	 ــد.	ش ــتری	می	یاب ــاد	بیش ــذاری	ابع ــن	تأثیرگ ای
ســازمان	میــراث	فرهنگــی،	راه	و	شهرســازی	و	نظام	مهندســی	
می	تواننــد	بــا	ضوابــط	مختلفــی	کــه	بــر	ساخت	وســاز	
ــا	 ــالن	را	ت ــاری	گی ــیر	معم ــد،	مس ــال	می	کنن ــهرها	اعم ش

ــد. ــر	دهن ــی	تغیی حد
	

ضرورت توجه به احیا معماری بومی
»احیــای	معمــاری	بومــی	گیــالن	و	تبییــن	اهمیــت	
به	کارگیــری	اصــول	آن	دــر	ساخت	وســازهای	امــروز	
مســتلزم	توجــه	ویــژه	متولیــان	ایــن	عرصــه	اســت.«	
ســاختمان	 نظام	مهندســی	 ســازمان	 اول	 نایب	رئیــس	
گیــالن	،	اظهــار	کــرد:	تجانــس	بــا	محیــط	بیرونــی،	
اســتفاده	از	مصالــح	بومــی	و	محلــی،	رعایــت	شــرایط	
اقلیمــی	منطقــه	دــر	طراحــی	معمــاری،	صرفه	جویــی	
دــر	مصــرف	انــرژی	بــا	توجــه	بــه	رعایــت	اصــول	اقلیمــی	
و	شــرایط	آب	و	هوایــی،	تأمیــن	نیازهــای	انســانی	و	
برون	گرایــی	و	توجــه	بــه	محیــط	پیرامونــی	)خانــه	بــاغ(	از	
ــه	شــمار	 ویژگی	هــای	برجســته	معمــاری	بومــی	گیــالن	ب

. ینــد می	آ
ــرایط	 ــه	ش ــان	اینک ــا	بی ــه	ب ــر	ادام ــی	د ــاد	کاظم مهرد
ــتان	 ــن	اس ــی	ای ــا	اهال ــده	ت ــبب	ش ــالن	س ــی	گی اقلیم
ــزود:	 ــند،	اف ــرا	باش ــواز	و	برونگ ــی	مهمان	ن ــارای	فرهنگ د
اجــزای	معمــاری	ماننــد	فضاهــای	نیمه	بــاز	)تالرهــا(،	
فضاهــای	گربــه	رو	)فضــای	خالــی	زیــر	ســاختمان(،	
شــرایط	 بــا	 مطابــق	 بنــا	 اقلیمــی	 جهت	گیری	هــای	
کــوران	هــوا	و	آفتــاب،	حیاط	هــای	جنوبــی	و	شــرقی،	
ــه	 ــارش	منطق ــزان	ب ــا	می ــق	ب ــیب	دار	مطاب ــقف	های	ش س
دــر	تأمیــن	آســایش	مردــم	مؤثــر	بودــه	اســت.	بــه	عبارتی	
معمــاری	همســاز	بــا	اقلیــم	دــر	منطقه،	آســایش	ســاکنان،	
ــط	 ــا	محی ــس	ب ــرژی	و	تجان ــرف	ان ــر	مص ــی	د صرفه	جوی

اطــراف	را	مهیــا	می	کــرد.
ــاری	 ــر	معم ــر	تغیی ــان	د ــذر	زم ــه	گ ــه	اینک ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــی	امــروز	 ــه	عبارت تأثیــری	اساســی	داشــته	اســت،	گفــت:	ب
مــا	بــه	دنبــال	تکــرار	کالبــد	معمــاری	بومــی	نیســتیم	بلکــه	
ــد،	 ــاختمان	های	جدی ــر	س ــی	د ــاری	بوم ــول	معم ــد	اص بای
ــه	اینکــه	ســاختار	 ــا	توجــه	ب ــت	شــود.	ب ــکان	رعای حتی	االم

ــاز	بودــه	 معمــاری	بومــی،	برونگــرا	و	عمدتــاً	چهــار	طــرف	ب
ــه	تراکــم	ســاخت	دــر	شــهرها	عمدتــاً	 ــا	توجــه	ب بنابرایــن	ب
ــا	حــد	زیادــی	 ــوع	معمــاری	دــر	شــهرهای	اســتان	ت ــن	ن ای
از	بیــن	رفتــه	و	حتــی	رعایــت	اصــول	آن	نیــز	دشــوار	اســت	
ولــی	روســتاهای	گیــالن	ایــن	قابلیــت	را	دارنــد	کــه	اصــول	
ــت	 ــای	روســتایی	رعای ــر	ســاخت	خانه	ه ــی	د ــاری	بوم معم

ــود. ش
کاظمــی	ادامه	دــاد:	بــرای	حفظ	و	احیــای	معمــاری	بومی	در	
ابتدــا	فرهنگ	ســازی	الزم	اســت.	همــه	دســتگاه	های	مرتبــط	
بایــد	تــالش	کنند	تــا	اصــول	معمــاری	بومــی	و	مزایــای	آن	به	
ــه	فرهنــگ	عمومــی	تبدیــل	 ــه	شــود	و	ب ــراد	جامعــه	گفت اف

شــود.

اقدامــات نظــام مهندســی گیــالن در عرصــه 
معمــاری بومــی

نقــش	 می	تواننــد	 شــهرداری	ها	 و	 »نظام	مهندســی	
بســیار	مؤثــری	دــر	احیــا	معمــاری	بومــی	داشــته	باشــند.«	
ــازمان	 ــی	س ــه	ذات ــت:	وظیف ــز	گف ــاره	نی ــی	دراین	ب کاظم
ــه	الگــوی	 ــن،	ســاخت	و	ارائ نظام	مهندســی	ســاختمان	تدوی
مناســب	در	حوزه	ســاختمان	اســت.	ســازمان	نظام	مهندســی	
ــکیل	 ــا	تش ــر	ب ــال	اخی ــد	س ــر	چن ــالن	د ــاختمان	گی س
کارگروه	هــای	تخصصــی	بــه	دنبــال	احیــای	معمــاری	بومــی	
ــر	پایــه	اصــول	معمــاری	بومــی	 و	ترویــج	معمــاری	جدیــد	ب
بودــه	اســت.	تدویــن	ضوابــط	اقامتگاه	هــای	بومــی	و	الگوهــای	
مربــوط؛	همچنیــن	تدویــن	ضوابــط	ساخت	وســاز	روســتایی	
و	الگوهــای	آن	نتیجــه	تــالش	ایــن	کارگروه	هــای	تخصصــی	

ــت. اس
وی	ضمــن	تشــکر	از	زحمــات	کارگــروه	تخصصــی	معمــاری	
بومــی	ســازمان،	افــزود:	ایــن	الگوهــا	به	صــورت	رایــگان	دــر	
ســایت	ســازمان	دــر	دســترس	عمــوم	قــرار	دــارد	و	به	منظور	
ــن	 ــتفاده	از	ای ــرای	اس ــوق	هایی	ب ــز	مش ــازی	نی فرهنگ	س

الگوهــا	دــر	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت.
کاظمــی	یادــآور	شــد:	همچنیــن	به	منظــور	پیشــبرد	اهدــاف	
مذکــور	ســازمان	نظام	مهندســی	ســاختمان	گیــالن	تعامــل	
ــه	 ــای	مربوطــه	ازجمل ــام	ارگان	ه ــا	تم ســازنده	و	نزدیکــی	ب
اســتانداری،	ادــاره	کل	راه	و	شهرســازی،	شــهرداری	ها،	
بنیــاد	مســکن	انقــالب	اســالمی،	ادــاره	کل	میــراث	فرهنگی،	
صنایع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	داشــته	و	خواهــد	

داشــت.
	

لزوم جلب مشارکت همگانی
ــروز	 ــاختمان	های	ام ــاری	س ــه	معم ــیدن	ب ــت	بخش هوی
مردــم	 مشــارکت	 جلــب	 و	 فرهنگ	ســازی	 نیازمنــد	
و	مســئوالن	اســت.	کاظمــی	بــا	بیــان	اینکــه	احیــای	

ســاختار	معمــاری	بومــی،	موجــب	آســایش	ســاکنان،	
ــرژی	 ــرف	ان ــر	مص ــی	د ــظ	محیط	زیســت	و	صرفه	جوی حف
ــل	 ــر	عوام ــت	تأثی ــاری	تح ــرد:	معم ــار	ک ــود،	اظه می	ش
محیــط	 و	 اقتصادــی	 فرهنگــی،	 اجتماعــی،	 مختلــف	
زیســتی	شــکل	می	گیــرد.	عوامــل	فــوق،	هویــت	معمــاری	
ــف	کردــه	و	موجــب	تفاوت	هــای	 ــف	را	تعری مناطــق	مختل

کالبدــی	آن	هــا	می	شــود.
وی	افــزود:	تکنولــوژی	امــروز،	بدــون	دــر	نظــر	گرفتــن	
ســاختارهای	بومــی،	بــه	دنبــال	معمــاری	جهانــی	و	
ــه	 ــت.	درحالی	ک ــان	اس ــات	یکس ــا	خصوصی ــی	ب بین	الملل
یکنواختــی	معمــاری	دــر	نقــاط	مختلــف	کشــور،	ارائــه	یــک	
ــر	 ــو	ب ــرات	س ــوم،	اث ــا	ب ــگ	ب ــی	ناهماهن ــل	بین	الملل مد
طبیعــت	و	کمرنــگ	شــدن	اســتفاده	از	ســاختار	»بــوم	آورد«	
بــرای	کاهــش	مصــرف	انــرژی	از	پیامدهــای	اتــکای	معمــاری	

ــت. ــد	اس ــوژی	جدی ــر	تکنول ب
کاظمــی	ادامــه	دــاد:	دــر	ایــن	عرصــه	تــالش	بــرای	حفــظ	
ــظ	 ــرژی،	حف ــرف	ان ــر	مص ــی	د ــت،	صرفه	جوی محیط	زیس
ســرمایه	های	ملــی	و	تأمیــن	آســایش	مردــم	وظیفــه	ای	
همگانــی	محســوب	می	شــود	و	بایــد	بــرای	احیــای	معمــاری	
بومــی	و	توجــه	بــه	اصــول	آن	دــر	معمــاری	امــروزی	تــالش	
کنیــم.	دــر	ایــن	مســیر	ســازمان	نظام	مهندســی	ســاختمان	
گیــالن	نیــز	آمادــه	اســت	تــا	بــرای	حفــظ	و	احیــای	معماری	
ــا	تمــام	ارگان	هــای	ذی	ربــط	همــکاری	الزم	 بومــی	اســتان	ب

داشــته	باشــد.

خانه هایمان را پیدا کنیم
معمــاری	گیــالن	بخشــی	مهــم	از	هویــت	ایــن	اســتان	
گردشــگر	پذیــر	اســت.	ایــن	روزهــا	معمــاری	بومــی	دــر	فراز	
ــت	 ــه	اس ــی	رنگ	باخت ــر	زندگ ــوژی	ب ــر	تکنول ــیب	تأثی و	نش
ــی	 ــه	فراموش ــمند	ب ــته	ارزش ــن	داش ــه	ای ــش	از	آنک ــا	پی ام
ــن	 ــرد	و	ای ــد	کاری	ک ــای	آن	بای ــرای	احی ــود،	ب ــپرده	ش س
میســر	نمی	شــود	مگــر	آنکــه	مســئوالن،	مردــم،	رســانه	ها	و	
ــف	 ــن	هد ــه	ای ــتیابی	ب ــرای	دس ــاد	ب ــازمان	های	مردم	نه س

ــد. ــالش	کنن ت
ــی	 ــبک	زندگ ــر	س ــت	و	تغیی ــش	جمعی ــا	افزای ــد	ب بی	تردی
انتظــار	داشــت	خانه	هــای	شــهری	 نمی	تــوان	 دیگــر	
ــال	های	 ــر	س ــفانه	د ــا	متأس ــود	ام ــا	ش ــته	بن ــد	گذش همانن
ــش	 ــز	از	اصــل	خوی ــر	معمــاری	خانه	هــای	روســتایی	نی اخی

ــت. ــه	اس دورافتاد
واقعیــت	ایــن	اســت	کــه	اگــر	بــا	توجــه	بــه	کمبــود	زمیــن،	
افزایــش	جمعیــت	و	وضعیــت	اقتصادــی،	شــرایط	الزم	بــرای	
ســاخت	خانه	هایــی	نظیــر	گذشــته	فراهــم	نیســت،	می	تــوان	
دســت	کم	اصــول	و	عناصــر	معمــاری	بومــی	را	روزآمــد	کــرد	

ــند. ــت	نباش ــان	بی	هوی ــا	خانه	هایم ت
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

و   کننــدگان  شــرکت  از  شــماری 
ــر  ــنواره تئات ــر در جش ــدان حاض منتق
ــا ورود  ــه ب ــد ک ــاد دارن ــی اعتق خیابان
خیابانــی  بــه  ای  صحنــه  اجراهــای 
ــه  ــن گون ــن ای ــه رفت ــه بیراه ــث ب باع
اســت. شــده  کشــور  در  نمایشــی 

ــوری		 ــر	کش ــی	ه ــته	های	فرهنگ ــن	داش ــی	از	بزرگتری یک
ــر	 ــه	ســبک	های	تئات ــن	ک ــل	از	ای ــی	اســت،	قب ــر	خیابان تئات
وارد	ایــران	شــود،	تئاتــر	خیابانــی	دــر	ایــران	ریشــه	درتعزیه	و	

ــارد. ــنتی	د ــای	س آئین	ه
بــا	گــذر	بیــش	از	ســه	دهــه	از	عمــر	تئاتــر	خیابانــی	دــر	ایران	
و	باالخــص	برگــزاری	۱۴	دــوره	جشــنواره	بیــن	المللــی	تئاتر	
ــر	دــارای	مشــکالتی	 ــن	هن ــوز	ای ــوان،	هن ــی	دــر	مری خیابان
اســت	و	نمایندــگان	ایــن	گونــه	نمایشــی	از	ادامــه	و	بازگشــت	

ایــن	مســائل	دچــار	ســردرگمی	شــده	انــد.
بــه	نظــر	مــی	رســد	مشــکل	تئاتــر	خیابانــی	دــر	حــال	حاضر	
عدــم	شــناخت	درســت	این	گونــه	نمایــش	اســت،	اگــر	اهالی	
تئاتــر	خیابانــی	خودشــان،	خــود	را	بــاور	داشــته	باشــند	بــه	
نوعــی	ایــن	مهــم	تریبــون	آزاد	مــی	شــود	و	تئاتــر	خیابانــی	
قدرتــی	پیدــا	مــی	کنــد	کــه	نظیــر		آن	را	دــر	هیــچ	صحنــه	

ای	نخواهیــم	دیــد.	
موضوعــی	بودــن	تئاتــر	دــر	ایــران	بــه	نظــر	هنرمندــان	ایــن	
ــش	 ــوع	نمای ــن	ن ــه	ای ــه	بدن ــه	را	ب ــن	ضرب ــه	بزرگ	تری عرص

ــد. ــی	کن وارد	م
ــن	اســت	 ــی	ای ــش	خیابان ــای	نمای ــد	دانســت	پارامتره بای
ــت	 ــد،	تماشــاگر	بلی ــاق	می	افت ــرون	اتف ــر	بی ــن	تئات ــه	ای ک
خریدــاری	نمی	کنــد	و	هــر	زمــان	کــه	بخواهــد	کــه	
ــب	 ــر	قال ــرکت	د ــازه	ش ــد	و	اج ــرک	می	کن ــش	را	ت نمای

ــارد.	 ــش	را	د نمای
دــر	ایــن	دــوره	از	جشــنواره	تقریبــا	نصــف	بیشــتر	از	شــرکت	
کنندــگان	بــرای	اولیــن	بــار	درایــن	جشــنواره	شــرکت	کردــه	

انــد	و	کهنــه	کاران	ایــن	عرصــه		کمترحضــور	دارنــد.

ــن  ــوان پایی ــی مری ــر خیابان ــنواره تئات ــطح جش س
ــت ــده اس آم

مجیــد	امرایــی	یکــی	از	دــاوران	بخــش	داخلــی	بــا	انتقــاد	از	
ــه	دــوره	هــای	 ــار	نســبت	ب پاییــن	آمدــن	ســطح	کیفــی	آث
قبــل	هشــدار	دــاد	کــه	تئاتــر	خیابانــی	چهاردهــم	رونــد	رو	به	

رشــدی	نداشــته	اســت	و	درجــا	زدــه	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	لــزوم	برنامــه	ریــزی	بــرای	افزایــش	جذابیت	
ــی	 ــر	خیابان ــنواره	تئات ــر	جش ــان	د ــور	هنرمند ــای	حض ه
مریــوان،	گفــت:	انتظــار	مــی	رود	کــه	دــر	دــوره	هــای	آیندــه	
شــاهد	حضــور	هنرمندــان	برجســته	دــر	ایــن	رویداد	باشــیم.

شان بین المللی جشنواره باید حفظ شود

بــه	عقیدــه	یکــی	از	منتقدیــن	حاضــر	دــر	جشــنواره	مواردی	
چــون	پاییــن	آمدــن	ســطح	اجراهــا	و	انتقــال	تئاتــر	صحنــه	
ای	بــه	تئاتــر	خیابانــی	ســبب	کمرنــگ	شــدن	بعــد	فرهنگــی	
تئاتــر	خیابانــی	شــده	اســت	وبــه	نوعــی	مردــم	تماشــاچی	از	

تئاتــر	خیابانــی	اشــباع	شــده	انــد.		
ایــن	هنرمنــد	عرصــه	تئاتــر	که	به	طــور	مدــاوم	در	تمــام	دوره	
هــای	تئاتــر	خیابانــی	حضــور	داشــته	اســت	مــی	گویــد:	باید	
ســطح	جشــنواره	دــر	خور	اســم	خــود	باشــد		و	نبایــد	کیفیت	
ــد	بداننــد	الزمــه	کار	 را	فدــای	کمیــت	کــرد	و	مســئوالن	بای
حرفــه	ای		امکانــات	و	شــرایط	خــوب	اســت	کــه	بایــد	فراهــم	

شــود.

سایه بخش بین المللی بر تئاتر داخلی در مریوان
ســیدعلی	فخــر	حســینی	یکــی	از	کارگردانــان	گلســتانی	کــه	
بــرای	ســومین	بــار	دــر	ایــن	جشــنواره	حضــور	داشــته	اســت	
ــش	 ــان	نمای ــنده	و	کارگرد ــوان	نویس ــه	عن ــم	ب ــال	ه و	امس
»گلدــی	مــی	خوانــد«	دــر	ایــن	جشــنواره	شــرکت	کردــه	بود	
گفــت:	رســیدن	بــه	جایــگاه	کنونــی	مریــوان	نیازمنــد	برنامــه	

ریــزی	مدــاوم	و	مســتمر	مســئوالن	اســت.
ایــن	کارگردــان	تئاتر،	بــا	تشــکر	از	دبیرخانــه	این	جشــنواره،	
بیــان	کــرد:	شــرایط	رفاهــی	
وفقــط	 اســت	 مهیــا	 کامــال	
مشــکالت	کوچکــی	دــر	بخــش	
کــه	 دــارد	 وجــود	 اســکان	
آن	هــم	ظاهــرا	هتــل	دــاران	
ــد	 ــد	هرچن ــه	ان همــکاری	نکرد
ــی	 ــت	اقتصاد ــن	وضعی ــر	ای د
ــن	 ــن	همی ــا	کرد ــه	مهی جامع
شــرایط	هــم	جــای	تشــکر	

دــارد.		
ایــن	کارگردــان	تئاتــر	بــا	تاکید	
بــر	کیفیــت	بــاالی	جشــنواره	بــا	
حضــور	کشــورهای	خارجــی،	
ــروه	 ــور	گ ــت:	حض ــد	داش تاکی
ــنواره	 ــر	جش ــی		د ــای	خارج ه

ســطح	کار	را	بــاال	مــی	بــرد،	امــا	یــک	نکتــه	ظریــف	هــم	باید	
دــر	ایــن	زمینــه	مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد	و	آن	اینکــه	گــروه	
هــای	داخلــی	بــه	دلیــل	پرداختن	بیــش	از	حــد	بــه	خارجی	
هــا	زیــر	ســایه	قــرار	گیــرد	خودــش	یــک	آســیب	اســت	کــه	

ــود. بایــد	مراقــب	ب

نبود تکنیک اجرایی در تئاتر داخلی ایران
یکــی	دیگــر	از	کارگردانــان	بیــن	المللــی	کــه	اجــرای	»مایــم	
ــای	 ــر	اجراه ــک	د ــود	تکنی ــه	داشــت	از	نب ــر«	را	برعهد تئات
ــابقه	 ــران	س ــه	ای ــن	ک ــا	ای ــت:	ب ــرد	و	گف ــاد	ک ــی	انتق داخل
خوبــی	دــر	عرصــه	تئاتــر	خیابانــی	دــارد	امــا	هیــچ	کدــام	از	

ــتند. ــی	نداش ــک	اجرای ــا	تکنی اجراه

ــر  ــع هن ــه نف ــنواره ب ــای جش ــت ه ــر سیاس تغیی
ــت ــر اس تئات

شــهرام	میرزایــی	کارشــناس	و	منتقــد	جشــنواره	تئاتــر	
ــی	اعتراضــی	 ــر	خیابان ــد	ذات	تئات ــد:		بای ــی	گوی ــی	م خیابان
باشــد	امــا	هنگامــی	کــه	دولــت،	تئاتــری	را	برگــزار	مــی	کنــد	
نمــی	تــوان	از	آن	انتظــار	رویکــرد	تئاتــر	اعتراضــی	را	داشــت.
وی	از	رویکــرد	هــای	تکــراری	دــر	صحنــه	هــا	گفــت	و	ادامــه	
دــاد:	بعضــا	بیشــتر	شــاهد	اجراهــای	صحنــه	ای	هســتیم	کــه	

ــی	نیســتند. ــه	اجــرا	می	شــوند	و	خیابان خــارج	از	صحن
ــی	 ــت	های	کل ــد	سیاس ــر	بای ــناس	تئات ــن	کارش ــر	ای ــه	نظ ب
ــن	 ــر	ای ــازه	د ــو	و	ت ــای	ن ــد	و	ایده	ه ــر	کن ــنواره	تغیی جش

ــند. ــته	باش ــود	داش ــنواره	وج جش
بــا	توجــه	بــه	انتقادها	دــر	این	دــوره	جشــنواره	تئاتــر	خیابانی	
مریــوان،	بایــد	مســئوالن	اجــرای	ایــن	جشــنواره	گــوش	بــه	
زنــگ	باشــند	و	آمادگــی	تغییــرات	دــر	ایــن	عرصه	را	داشــته	

باشــند.
ــت	 ــان	الزم	اس ــان	و	منتقد ــنهاد	کارشناس ــاس	پیش ــر	اس ب
هنرمندــان	خیابانــی	مهارت	هــای	خــود	را	بــاال	ببرنــد،	
مهــارت	دــر	نقاشــی	و	صحنــه	پردــازی	دــر	بداهــه	گویــی،	
ــد	 ــک	هنرمن ــرای	ی ــزار	الزم	ب ــا	اب ــن	مهارت	ه ــه	ای ــرا	ک چ
اســت	و	اصــالح	شــرایط	اجــرا	توســط	مســئوالن	و	هنرمندان	
قطعــا	ســبب	رونــق		و	رشــد	روز	افــزون	ایــن	هنــر	مــی	شــود.

نمایش صحنه ای درخیابان اجرامی شود

تئاترخیابانی کشوردر مسیر بیراهه
آرمان نصرالهی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

راز  گیان شــناس  و  پژوهشــگر 
مانــدگاری اشــعار شــیون فومنــی را 
ــی  ــه و زندگ ــگ عام ــه فرهن ــه ب توج
مــردم عنــوان کــرد و گفت: شــعرهای 
ــور  ــگ فولکل ــه فرهن ــن مای ــیون ب ش
مــردم گیــان اســت و بــه همیــن دلیــل 

ــیند. ــی نش ــه دل م ب

۲۳	شــهریور	ســال	۷۷	یادــآور	روزی	اســت	کــه	»میراحمــد	
ــاعر	 ــی	ش ــیون	فومن ــه	ش ــص	ب ــژاد«	متخل ــری	ن ــید	فخ س
ــک	 ــد	از	ی ــن	بع ــتان	فوم ــالن	و	شهرس ــتان	گی ــام	آوازه	اس ن
دــوره	تحمــل	بیمــاری	نارســایی	کلیــوی	دــر	تهــران	چشــم	
ــل	اشــعارش	 ــه	دلی ــی	ب ــرو	بســت.	شــیون	فومن از	جهــان	ف
ــن	خطــه	مشــهور	و	 ــان	مردــم	ای ــان	گیلکــی	دــر	می ــه	زب ب
محبــوب	بــود	حتــی	محبوبیتــش	بــه	شــهرهای	دیگر	کشــور	

نیــز	کشــیده	شــده	بــود.
وی	دــر	ســوم	دــی	مــاه	۱۳۲۵ه.	ش	دــر	شهرســتان	فومــن	
ــه	 ــه	جهــان	گشــود.	شــیون	دــر	ســال	۷۴	مبتــال	ب دیدــه	ب
بیمــاری	نارســایی	کلیــه	شــد	و	یــک	ســال	بعــد	بــرای	درمان	
ــه	تهــران	کــوچ	کــرد	و	 ــز	ب ــه	وســیله	دیالی ــن	نارســایی	ب ای
ــه	 ــق	ب ــه	دــرد	بی	شــمار	موف ــا	توجــه	ب دــر	همیــن	ســال	ب
اخــذ	فــوق	دیپلــم	)تجربــی(	از	دانشــگاه	تربیــت	معلــم	شــد.	
شــیون	فومنــی	یکــی	از	شــاعران	برجســته	زمــان	معاصــر	بود	
ــم	 ــرا	شــیون	ه ــد	زی ــه	نامی ــو	زبان ــاعر	د ــد	ش ــه	وی	را	بای ک
بــه	زبــان	فارســی	و	هــم	بــه	زبــان	گیلکــی	شــعر	ســروده	بــه	
ــژه	ای	 ــگاه	وی ــم	از	جای ــه	مرد ــان	عام ــر	می ــن	ســبب	د همی

برخوردــار	بودــه	و	هســت.
شــیون	فومنــی	بــه	عنــوان	یکــی	از	شــاعران	موفــق	دــو	زبانه	
ــه	دســت	 ــه	ب ــی	گیلکــی	ک ــی	و	بوم ــر	حــوزه	شــعر	محل د
ــا	احیــای	ایــن	 فراموشــی	ســپرده	شــده	بــود،	موفــق	شــد	ب
شــعر	آن	را	تــا	آنســوی	مرزهــای	کشــور	نیــز	اشــاعه	و	ارائــه	
کنــد	و	از	ســوی	دیگــر	دــر	حــوزه	شــعر	فارســی	بــا	انتشــار	
مجموعــه		شــعرها	و	ارائــه	قالب	هــای	معمــول	و	مرســوم	ایــن	
ــای	شــعر	معاصــر	 ــذار	و	توان ــوع	از	شــعر	از	شــاعران	تأثیرگ ن
بشــمار	رود.	وی	عــالوه	بر	ســرودن	شــعر	دــر	زمینــه	فرهنگ	
ــعار	 ــه	اش ــرد	و	مجموع ــش	ک ــق	و	پژوه ــز	تحقی ــالن	نی گی
ــای	 ــو	بینی	ه ــا	و	د ــات،	منظومه	ه ــب	غزلی ــر	قال ــی	د گیلک
محلــی	از	خــود	بجــای	گذاشــت	کــه	جــز	آثــار	ماندــگار	دــر	

ایــن	زمینــه	اســت.
وی	همچنیــن	عــالوه	بــر	ســرودن	شــعر،	ترانــه	ســرایی	نیــز	
مــی	کــرد	کــه	بســیاری	از	ترانه	هــای	او	توســط	خوانندــگان	
بــزرگ	و	برجســته	بازخوانــی	شــده	اســت.	شــیون	دــر	کنــار	
ــر	 ــری		د ــای	دیگ ــی	فعالیت	ه ــعر	فارس ــی	و	ش ــعر	گیلک ش
ــه	 ــوان	ب زمینــه	ســایر	حوزه	هــای	ادبــی	داشــته	کــه	مــی	ت
شــعر	و	ادبیــات	کودــکان،	قصــه،	داســتان	کوتــاه	و	فیلمنامه	

اشــاره	کــرد.
	

خدمـات ارزنـده شـیون بـه اعتـالی زبـان و شـعر 
گیلکـی

بــه	همیــن	مناســبت	و	بــرای	شــناخت	بیشــتر	ایــن	شــاعر	
برجســته	گیالنــی	و	ایرانــی	گفتگــوی	بــا	پژوهشــگر	و	
ــا	 گیــالن	شــناس	انجــام	دادیــم	کــه	هوشــنگ	عباســی	ب
ــای	 ــی	از	چهره	ه ــی	یک ــیون	فومن ــه	ش ــه	اینک ــاره	ب اش
برجســته	شــعر	گیلکــی	اســت	کــه	بــرای	اعتــالی	شــعر	و	
زبــان	گیلکــی	خدمــات	بزرگــی	انجــام	دادــه	اســت،	اظهــار	
کــرد:	شــیون	چهــره	و	شــخصیت	هنــری	چنــد	بعدــی	بــود	

ــان	فارســی	و	 ــه	زب ــه	ســرودن	شــعر	ب ــر	زمین ــم	د ــه	ه ک
ــته	 ــای	گذاش ــود	بج ــاری	از	خ ــی	آث ــان	گیلک ــه	زب ــم	ب ه

ــت. اس
عباســی	آثــار	ســروده	شــده	توســط	شــیون	را	دــر	قالب	هــای	
ــرد	و	 ــوان	ک ــه	عن ــی	و	قطع ــی،	دوبیت ــزل،	رباع ــه،	غ منظوم
افــزود:	شــعرهای	شــیون	بــن	مایــه	فرهنــگ	فولکلــور	مردــم	

گیــالن	اســت	کــه	بــه	دــل	مــی	نشــیند.
ــز	 ــق	نی ــیون	را	محق ــم	ش ــه	می	توانی ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــگ	 ــی	و	فرهن ــه	تاریخ ــای	او	زمین ــرا	منظومه	ه ــم	زی بدانی
ــود	 ــر	خ ــه	را	د ــگ	عام ــای	فرهن ــالن	و	بن	مایه	ه ــتان	گی اس
دــارد،	بیــان	کــرد:	بســیاری	از	واژگان	و	کلماتــی	کــه	توســط	
ــای	 ــل	و	رویداده ــد	تمثی ــت	همانن ــده	اس ــتفاده	ش وی	اس
تاریخــی	اعــم	از	نهضــت	جنــگل	و	یــا	باورهــای	عامــه	مردــم	
ــا،	 ــورد	قلدره ــر	م ــعار	وی	د ــا	اش ــاد«	و	ی ــا	د ــد	»آق همانن
ــوروز	و	 ــال	عروســی،	ن ــور	مث ــه	ط ــا	و	باورداشــت	ها	ب آیین	ه
موضوعــات	دیگــر	نشــان	دهندــه	تحقیــق	و	پژوهــش	وی	در	

ــن	اســت. ــه	فرهنــگ	گیــالن	زمی زمین
پژوهشــگر	و	گیالن	شــناس	دــر	ادامــه	همچنیــن	بــه	صدــای	
ــا	 ــرد:	وی	ب ــح	ک ــز	اشــاره	و	تصری ــی	نی خــوش	شــیون	فومن
خواندــن	اشــعار	خــود	و	تبدیــل	آنهــا	بــه	کاســت	بــه	همــراه	
ــه	ای	از	 ــر	خان ــر	ه ــروز	د ــد	ام ــبب	ش ــی	س ــیقی	محل موس
گیلــک	زبان	هــا	ایــن	کاســت	ها	وجــود	داشــته	باشــد	و	
مردــم	از	شــنیدن	اشــعار	زیبــای	وی	لــذت	بردــه	و	از	آن	تأثیر	

ــد. بگیرن
ــد	 ــعارش	بع ــیون	و	اش ــگاری	ش ــه	راز	ماند ــاره	ب ــا	اش وی	ب
بیســت	و	یــک	ســال	از	زمــان	درگذشــت	ایــن	شــاعر	
برجســته،	افــزود:	انعــکاس	و	بازتــاب	زندگــی	چوپانــان،	
شــالیکاران،	زنــان،	نوغاندــاران	و	صیادــان	دــر	اشــعار	شــیون	
ــی	 ــی	م ــه	نوع ــم	و	ب ــم	مشــاهده	می	کنی ــی	توانی ــی	م فومن
تــوان	گفــت	اشــعار	شــیون	آیینــه	ای	از	زندگــی	مردــم	گیالن	

ــت. اس

ادبیــات معاصــر در ســطح ملــی و بومــی بــا بحــران 
مواجــه اســت

ــر	ســرودن	شــعر،	 ــا	بیــان	اینکــه	شــیون	عــالوه	ب عباســی	ب
ــای	 ــیاری	از	ترانه	ه ــود	و	بس ــز	ب ــته	ای	نی ــرای	برجس ترانه	س

ــواد	 ــا	»ج ــا«	و	ی ــون	پوررض ــاد	»فرید ــه	ی ــط	زند وی	توس
شــجاعی	فــرد«	و	»ناصــر	مســعودی«	خواندــه	شــده	اســت	و	
ایــن	نشــان	دهندــه	ابعــاد	و	گســتره	کار	شــیون	بــود	وقتــی	
می	بینیــم	شــاعری	از	مردــم	و	زندگــی	آنهــا	ســخن	می	گویــد	
و	مشــکالت	آنهــا	را	بیــان	مــی	کنــد	دــر	عمــق	وجــود	مردــم	
جــای	گرفتــه	و	ماندــگار	می	شــود	ایــن	ســبب		شــده	کــه	وی	
بتوانــد	بــه	جایــگاه	خاصــی	دــر	میــان	عامــه	جامعــه	دســت	

ــد. یاب
ــژه	 ــه	وی ــل	توج ــه	دلی ــیون	ب ــار	ش ــرد:	آث ــد	ک وی	تأکی
ــه	 ــا	همیش ــی	آنه ــگ	و	زندگ ــم،	فرهن ــکالت	مرد ــه	مش ب
ــان		 ــه	زم ــص	ب ــا	مخت ــن	تنه ــود	و	ای ــد	ب ــگار	خواه ماند
ــذت	 ــار	او	ل ــز	از	شــنیدن	آث ــا	نیســت	بلکــه	آیندــگان	نی م

ــرد. ــد	ب خواهن
پژوهشــگر	و	گیالن	شــناس	دــر	ادامــه	بــا	بیــان	اینکــه	امــروز	
ادبیــات	مــا	چــه	دــر	ســطح	ملــی	و	چــه	دــر	ســطح	بومــی	
بــا	بحــران	مواجــه	اســت،	گفــت:	دــر	حــوزه	زبــان	گیلکــی	بــا	
ــه	رســانه	 ــه	خانواده	هــا	و	ن ــروز	ن ــرا	ام ــم	زی مشــکل	مواجهی
ــتفاده	 ــت	اس ــرای	صحب ــی	ب ــان	گیلک ــی	از	زب ــای	عموم ه
نمــی	کننــد	و	ایــن	ســبب	گرایــش	کــم	بــه	ایــن	زبــان	شــده	

اســت.
وی	ادامــه	دــاد:	البتــه	بایــد	بــه	ایــن	نکتــه	نیــز	اشــاره	کنیــم	
ــی	نســبت	 ــان	گیلک ــه	زب ــاب	ب ــار	کت ــه	انتش ــر	زمین ــه	د ک
ــری	انتشــار	 ــش	صــد	براب ــاهد	افزای ــال	ها	گذشــته	ش ــه	س ب
ــه	صــورت	کتــاب	و	چــه	ســی	دــی	 ــار	چــه	ب ــوع	از	آث ایــن	ن
و	کاســت	هســتیم	کــه	ایــن	نشــان	دهندــه	ایــن	بودــه	کــه	
ــا	و	 ــان	خــود	پوی ــان	عالقه	مند ــر	می ــوز	د ــان	گیلکــی	هن زب

ــا	اســت. مان
عباســی	بــا	بیــان	اینکــه	شــعر	گلیکــی	دــر	ادبیــات	
معاصــر	ایــران	هنــوز	دــر	مقایســه	بــا	آثــار	بــا	زبــان	فارســی	
محدودیت	هایــی	دــارد،	اظهــار	کــرد:	امــا	مــی	توانیــم	ادعــا	
ــای	 ــایر	زبان	ه ــا	س ــه	ب ــر	مقایس ــی	د ــان	گیلک ــم	زب کنی
ــی	و	 ــمنانی،	تات ــی،	س ــری،	بلوچ ــد	طب ــران	همانن ــی	ای بوم
کردــی	آثــار	زیادــی	منتشــر	کــرد	و	موقعیــت	خوبــی	دــارد	
ــی	برخوردــار	اســت	کــه	 ــی	دــر	ســطح	مل ــگاه	خوب و	از	جای
ایــن	نیــز	توســط	کســانی	کــه	هویــت	و	خاســتگاه	آنهــا	زبــان	

ــت. ــه	اس ــه	بدســت	آمد ــی	بود گیلک

توجه به فرهنگ و زندگی مردم گیالن راز ماندگاری اشعار شیون فومنی

مریم اصغری
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

در  یارانــش  و  دلــواری  رئیس علــی 
ــای  ــه ادع ــی ک ــه انگلیس ــد مرحل چن
ابرقدرتــی دنیــا را داشــت شکســت 
ــردار  ــن س ــام ای ــان ن ــا همچن ــد ت دادن
انــدام  بــر  لــرزه  دلیــر  و  شــجاع 

اســتعمار و اســتکبار بیانــدازد.

ــتعمار	و	 ــرای	اس ــنا	ب ــی	آش ــم	آن	نام ــهر	و	مرد ــتان	بوش اس
ــا	 ــا	و	باره ــش	باره ــه	مردم ــتانی	ک ــتند؛	اس ــتکبار	هس اس
قدــرت	پوشــالی	دشــمنان	را	زیــر	ســوال	بردند	و	کشــورهایی	
کــه	ادعــای	ابرقدرتــی	را	داشــتند	را	بــا	شکســتی	تحقیرآمیــز	

ــرو	ســاختند. روب
ــارزه	و	مقاومــت	را	 ــرن	مب اســتان	بوشــهر	ســابقه	چندیــن	ق
ــارزه	 ــاد	مب ــه	نم ــواری	ک ــی	دل ــر	رئیس	عل ــالوه	ب ــارد	و	ع د
بــا	اســتعمار	اســت،	شــهیدانی	همچــون	نادــر	مهدــوی	پــوزه	
ــه	خــاک	مالیدنــد	و	دــر	صحنه	هــای	مختلــف	 اســتکبار	را	ب
ــار	حضــوری	 ــن	دی ــم	ای ــز	مرد ــس	نی ــاع	مقد ــه	دف از	جمل

درخشــان	داشــتند.
رئیس	علــی	دلــواری	نامــی	آشــنا	دــر	تاریــخ	مقاومــت	اســت؛	
نامــی	کــه	نــه	تنهــا	دــر	ایــران	بلکــه	بــه	خاطــر	مبارزاتــش	با	
اســتعمار	پیــر	دــر	دنیا	شــناخته	شــده	اســت	و	حتــی	نامش	

هم	بــرای	دشــمنان	تــرس	آور	اســت.
دــر	دورانــی	کــه	انگلیســی	ها	ادعــای	ابرقدرتــی	داشــتند	و	به	
قصــد	خــام	خــود	می	خواســتند	از	خلیــج	فــارس	بــه	داخــل	
ــوی	 ــگ	و	ب ــه	رن ــوی	ک ــا	صخــره	ای	ق ــد،	ب ــوذ	کنن ــران	نف ای

ــرو	شــدند. خدایــی	و	مردانگــی	داشــت	روب
رئیس	علــی	دلــواری	و	یارانــش	دــر	دفعــات	مختلــف	درســی	
ــرد.	 ــد	ک ــد	کــه	هیچــگاه	فراموشــش	نخواهن ــا	دادن ــه	آنه ب
ــا	 ــث	شــده	اســت	ت ــه	انگلیســی	ها	باع ــی	ب ــرس	رئیس	عل د
آنهــا	همچنــان	از	نــام	رئیس	علــی	و	مردــم	ایــن	دیــار	هــراس	

داشــته	باشــند.

رئیس علی های دلواری کم نیستند
دــر	 هــم	 هنــوز	 بســیاری	 دلواری	هــای	 رئیس	علــی	
ایــن	آب	و	خــاک	وجــود	دــارد	و	دــر	صورتــی	کــه	
ــن	 ــم	ای ــد،	مرد ــا	کن ــا	خط ــت	از	پ ــد	دس ــمن	بخواه دش
ــه	 ــل	ب ــارس	را	تبدی ــج	ف ــه	خلی ــد	ک ــی	دارن ــار	آمادگ دی

گورســتان	آنهــا	کننــد.
ــی	 ــورد	رئیس	عل ــر	م ــالمی	د ــالب	اس ــم	انق ــر	معظ رهب
ــجاعی	 ــن	و	ش ــردار	مؤم ــام	س ــد:	»ن ــواری	می	فرماین دل
ــت	 ــی	اس ــواری«	از	نام	های ــی	دل ــهید	»رئیس	عل ــل	ش مث
ــه	وضــع	 ــنایی	ب ــه	آش ــن	را	ک ــای	مؤم ــه	همیشــه	دل	ه ک
ــه	 ــور	ب ــن	کش ــر	ای ــر	سراس ــته	اند،	د ــارزات	او	داش او	و	مب
ــه	 ــاکریم	ک ــا	را	ش ــت	و	خد ــه	اس ــذب	می	کرد ــود	ج خ

ــه	ســعی	می	شــد	 ــی	ک ــن	نام ــالب،	ای ــروزی	انق ــد	از	پی بع
ــر	 ــر	س ــد،	ب ــناخته	بمان ــره	ناش ــن	چه ــد	و	ای ــان	بمان پنه
ــتودند،	 ــناختند،	شــخصیت	او	را	س ــاد؛	او	را	ش ــا	افت زبان	ه
ــتند	و	 ــه	دانس ــه	او	را	هم ــهادت	مظلومان ــت	و	ش مظلومی
فهمیدنــد.	البتــه	امــروز	بــا	آن	دــوران	خیلــی	فــرق	کردــه	
ــی	همــراه	بــا	یــک	جــوان	 اســت.	آن	روز	عدــه	معدود
ــتعماری	و	 ــرت	اس ــل	قد ــر	مقاب ــد	د ــار	بودن ــجاع	ناچ ش
اســتکباری	انگلیــس،	مظلومانــه	مقاومــت	کننــد؛	امــا	
ــم	 ــا	ه ــم	نیســتند،	تنه ــواری	ک ــای	دل ــروز	رئیس	علی	ه ام

)۰۵/۰۴/۱۳۸۹(». نیســتند	
	

مختصری از زندگی و مبارزات رئیس علی
ــی	 متجــاوزان	انگلیســی	دــر	اوضــاع	نابســامان	جنــگ	جهان
اول	اقدــام	بــه	حملــه	بــه	بنادــر	جنوبــی	ایــران	کردنــد	و	دــر	
حالــی	کــه	دــر	زمــان	غــارت	دیگــر	ســرزمین	ها	مقاومتــی	را	
دــر	مقابــل	خــود	نمی	دیدنــد،	دســت	بــه	غــارت	و	چپــاول	و	

ــد. ــن	کشــورها	می	زدن اســتعمار	ای
بــه	خیــال	خــام	آنهــا	ایــران	نیــز	اینگونــه	خواهــد	بــود	و	بــا	
ــه	 ــزار	گلول ــرباز	و	ه ــزار	س ــج	ه ــی	و	پن ــار	کشــتی	جنگ چه
تــوپ	بــه	ســمت	ایــران	آمدنــد	امــا	مدافعــان	خلیج	فــارس	به	

ــل	آنهــا	ایســتادند. خوبــی	دــر	مقاب
رئیس	علــی	دلــواری	و	یــاران	و	هم	رزمانــش	کــه	فتــوای	
علمــای	دینــی	را	نیــز	بــه	عنــوان	پشــتوانه	ای	محکــم	همــراه	
خــود	داشــتند،	ســاحل	خلیــج	فــارس	را	بــه	کابوســی	

ــد. ــل	کردن ــن	تبدی ــرای	متجاوزی ــدنی	ب ــوش	نش فرام
رئیس	علــی	و	هم	رزمانــش	دســت	بــه	جهــاد	زدنــد	و	
ــی	 ــا	دســتان	خال ــم	و	زور	ایســتادند؛	آنهــا	ب ــل	ظل دــر	مقاب
ــخ	 ــا	بی ــه	ت ــمنی	ک ــگ	دش ــه	جن ــود	ب ــلحه	های	محد و	اس
ــه	 ــه	بوشــهر	حمل ــل	ب ــوای	کام ــا	ق ــود	و	ب ــان	مســلح	ب دند

ــد. ــود	رفتن ــه	ب کرد
ــوار	 ــر	دل ــهین	د ــد	و	ش ــر	محم ــد	زائ ــی	فرزن ــس	عل رئی
ــر	 ــر	عص ــد.	او	د ــا	آم ــه	دنی ــهر	ب ــع	بوش ــتانی	از	تواب دهس
ــر	 ــت،	شــجاع،	د ــد	هم ــاله،	بلن ــی	۳۰	س مشــروطیت،	جوان
ــه	 ــوکل	ب ــن	و	ت ــر	حــب	وط ــد	و	د ــم	مانن ــا	ک ــق	و	صف صد

ــود. ــل	ب ــرب	المث ــا،	ض خد
بعــد	از	اینکــه	قــوای	اشــغالگر	انگلیــس	جنــوب	ایــران	را	بــه	

۱۲شهریور روز مبارزه با استعمار؛

رئیس علی دلواری ها ایستاده اند/ سرداری که نامش دشمن را می ترساند
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــه	 ــر	ب ــجاعتی	وصف		ناپذی ــا	ش ــد،	ب ــود	درآوردن ــرف	خ تص
ــران	پرداخــت	و	شکســت	های	ســنگینی	 ــا	تجاوزگ ــه	ب مقابل

ــرد. ــان	وارد	ک ــر	آن ب
پــس	از	اشــغال	بوشــهر	نیروهــای	انگلیســی	قصــد	تصــرف	
ــار	 ــد	ب ــش	از	آن،	چن ــه	پی ــی	ک ــد.	محل ــوار	را	کردن دل
ســربازان	انگلیســی	بــه	آنجــا	یــورش	بردــه	و	هــر	بــار	طعــم	
تلــخ	شکســت	را	چشــیده	بودنــد.	رئیس	علــی	ســواره	
ــران	 ــود	و	س ــتی	را	پیم ــتان	و	دش ــاک	تنگس ــه	خ و	پیاد
ایــالت	و	عشــایر	را	دــر	مقابــل	انگلیســی	ها	بــا	هــم	متحــد	

ــرد. ک
او	بــا	تکیــه	بــر	خدــای	متعــال	و	فتــوای	علمــای	بنــام	چــون	
مجاهــد	برازجانــی،	مجتهــد	اهرمــی،	ســید	عبدــاهلل	بالدــی	
همــراه	بــا	یــاران	خــود،	علیــه	اشــغالگران	وارد	نبــرد	شــده	و	

نیروهــای	متجــاوز	را	تــار	و	مــار	کــرد.
انگلیســی	ها	کــه	بــا	تطمیــع	و	تهدیــد	نتوانســتند	این	ســردار	
جــوان	را	بــا	خــود	همــراه	کننــد	بــرای	از	پــای	درآوردــن	او،	
یکــی	از	خیانــت	پیشــگان	داخلــی	را	فریفتــه	و	او	را	بــه	مقابله	

ــی	فرســتادند. ــا	رئیس	عل ب
ــه	اوج	 ــا	انگلیســی	ها	ب جنــگ	میــان	رئیس	علــی	و	یارانــش	ب
ــد	 ــع	و	تهدی ــا	تطمی ــه	ب ــود.	انگلیســی	ها	ک خــود	رســیده	ب
ــا	 ــجاع	را	ب ــن	و	ش ــا	مؤم ــوان	ام ــردار	ج ــن	س ــتند	ای نتوانس
ــه	 ــا	توطئ ــن	او	ب ــای	درآورد ــرای	از	پ ــد	ب ــراه	کنن خــود	هم
یکــی	از	خیانــت	پیشــگان	داخلــی	را	فریفتــه	و	او	را	بــه	مقابله	

ــتادند. ــی	فرس ــا	رئیس	عل ب
ســرانجام	رئیس	علــی	دلــواری	کــه	بــا	یــاران	خــود	بــا	
ــهر	و	 ــه	بوش ــبیخون	ب ــنگین	قصــد	ش ــه	ای	س ــارک	حمل تد
ــه	انگلیســی	ها	را	داشــتند	دــر	منطقــه	تنــگک	 تهاجــم	علی
ــی	از	 ــین	نام ــر	غالمحس ــه	تی ــهر	ب ــه	بوش ــر	حوم ــر	د صف
خائنــان	داخلــی	از	پشــت	مــورد	اصابــت	گلولــه	قــرار	گرفــت	

ــید. ــهادت	رس ــه	ش و	ب
ــزرگ	 آیــت	اهلل	ســید	مرتضــی	مجتهــد	اهرمــی	از	علمــای	ب
زمــان	بــر	پیکــر	پــاک	او	نمــاز	بــه	پــا	کــرد	و	پیکــر	پــاک	ایــن	
ــی	اســالم	نجــف	اشــرف	 ــر	واد ــام	آور	د ــردار	شــجاع	و	ن س
دــر	جــوار	مــوالی	متقیــان	علــی	)ع(	بــه	خاک	ســپرده	شــد.

رئیس علی   ها ایستاده اند

ــا	 ــی	فقیــه	دــر	اســتان	و	امــام	جمعــه	بوشــهر	ب نمایندــه	ول
تمجیــد	از	قیــام	رئیس	علــی	دلــواری	و	یارانــش	اظهــار	
ــارس	 ــج	ف ــق	خلی ــار	از	طری ــار	ب ــی	ها	چه ــت:	انگلیس داش
ــا	 ــار	ب ــار	ب ــر	چه ــه	ه ــد	ک ــه	کردن ــه	اســتان	بوشــهر	حمل ب

ــدند. ــرو	ش ــت	روب شکس
آیــت	اهلل	غالمعلــی	صفایــی	بوشــهری	بــا	بیــان	اینکــه	
ــچ	گاه	 ــر	هی ــر	بوشــهر	دیگ ــس	از	شکســت	د انگلیســی	ها	پ
ــزود:	 ــته	اند،	اف ــارس	را	نداش ــج	ف ــر	خلی ــاوز	د ــرأت	تج ج
ــید	 ــردار	رش ــن	س ــون	ای ــت	و	از	خ ــه	اس ــی	زند رئیس	عل

ــت. ــه	اس ــود	آمد ــه	وج ــر	ب ــی	دیگ ــزاران	رئیس	عل ه
وی	بــا	بیــان	اینکــه	رئیس	علــی	دلــواری	یکــی	از	چهره	هایــی	
اســت	کــه	دــر	تــراز	اســالم	و	قــرآن	بــود	خاطرنشــان	کــرد:	از	
دلــواری	 رئیس	علــی	 شــهید	 ارزشــمند	 ویژگی	هــای	
می	تــوان	بــه	اســالم	خواهــی،	بصیــرت،	والیت	محــوری،	
ــاره	 ــتقالل	خواهی	اش ــری	و	اس ــتیزی،	جهادگ ــتکبار	س اس

ــرد. ک
ــواری	 ــی	دل ــه	رئیس	عل ــان	اینک ــا	بی ــهر	ب ــه	بوش ــام	جمع ام
ــتعماری	 ــد	اس ــنامه	ض ــوب،	شناس ــت	جن ــای	نهض و	علم
ــالمی	و	 ــران	اس ــرد:	ای ــح	ک ــتند،	تصری ــران	هس ــوب	ای جن
ــر	از	 ــر	صــورت	دســت	درازی	دشــمنان	پ اســتان	بوشــهر	د

رئیس	علــی	دلــواری	اســت.
ــا	 ــه	رئیس	علی	ه ــد	ک ــمنان	بدانن ــه	دش ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ایســتاده	اند	اضافــه	کــرد:	دشــمنان	بداننــد	کــه	اگــر	
بخواهنــد	دوبــاره	حملــه	ای	بــه	ایــن	کشــور	داشــته	باشــند،	
ــا	اینجــا	هســتند	و	شکســت	دیگــری	 ــی	دلواری	ه رئیس	عل

ــرد. ــد	ک ــا	خواهن ــه	آنه را	متوج
ــری	 ــا	اث ــه	تنه ــان	اینک ــا	بی ــهری	ب ــی	بوش ــت	اهلل	صفای آی
ــتان	 ــه	قبرس ــا	ماند ــه	ج ــهر	ب ــر	بوش ــی	ها	د ــه	از	انگلیس ک
ــد	 ــی	مانن ــی	ملت ــا	وقت ــاد:	ت ــه	د ــت،	ادام ــی	ها	اس انگلیس
ــواب	را	از	 ــد	خ ــار	باش ــیار	و	بید ــواری	هوش ــی	دل رئیس	عل

چشــم	دشــمنان	می	گیــرد.

انگلیسی ها از نام رئیس علی می ترسند
ــواری	و	 ــی	دل ــت:	رئیس	عل ــار	داش ــوار	اظه ــه	دل ــام	جمع ام
یارانــش	بــا	حمایــت	علمــای	دینــی	و	مردــم	درســی	بــزرگ	

بــه	اســتعمارگران	دادنــد	کــه	هیچــگاه	آن	را	فرامــوش	
ــرد. ــد	ک نخواهن

اینکــه	 بیــان	 بــا	 زاهددوســت	 علــی	 حجت	االســالم	
دشــمنان	همچنــان	از	نــام	رئیس	علــی	دلــواری	هــم	
ــای	 ــرت	آن	روزه ــس	ابرقد ــرد:	انگلی ــه	ک ــند	اضاف می	ترس
جهــان	بــود	و	دــر	برابــر	قدــرت	ایمــان	و	اخــالص	
ــت	 ــه	شکســت	و	خف ــن	ب ــوار	ت ــالوران	دل ــی	و	د رئیس	عل
ــت	 ــخ	مقاوم ــر	تاری ــت	د ــن	شکس ــاد	و	ای ــه	د مفتضحان

ــت. ــده	اس ــت	ش ــران	ثب ای
وی	بــا	بیــان	اینکــه	رئیس	علــی	دلــواری	تاکنــون	بــه	خوبــی	
معرفــی	نشــده	اســت،	خاطرنشــان	کــرد:	شــهید	رئیس	علــی	
ــم	 ــرای	مرد ــاید	ب ــد	و	ش ــه	بای ــه	ک ــون	آنگون ــواری	تاکن دل
ــه	 ــن	زمین ــر	ای ــا	د ــد	کم	کاری	ه ــی	نشــده	اســت	و	بای معرف

جبــران	شــود.
ــواری	 ــی	دل ــی	رئیس	عل ــوار	خواســتار	معرف ــه	دل ــام	جمع ام
برای	نســل	جــوان	شــد	و	بیــان	کــرد:	نویســندگان	و	محققان	
ــوب	 ــاره	نهضــت	جن ــار	ارزشــمندی	درب ــتان	آث کشــور	و	اس
ــن	 ــی	ای ــر	معرف ــند	و	د ــواری	بنویس ــی	دل ــام	رئیس	عل و	قی

ــوب	ســهمی	داشــته	باشــند. ــرد	خطــه	جن بزرگ	م
ــا	 ــه	ب ــنایی	جامع ــرای	آش ــالش	ب ــزوم	ت ــر	ل ــد	ب ــا	تاکی وی	ب
حماســه	آفرینی	هــای	ایــن	ســردار	شــجاع	و	مؤمــن	
تصریــح	کــرد:	بایــد	فرهنــگ	مجاهدــت	و	مقاومــت	دــر	برابــر	
فشــارهای	بیگانــگان	و	روحیــه	رشــادت	و	ایثــار	شــهید	بزرگ	
ــه	 ــواری«	ب ــی	دل ــهید	رئیس	عل ــتعمار	»ش ــا	اس ــارزه	ب مب

ــود. ــل	ش ــوان	منتق ــل	ج ــژه	نس ــه	به	وی جامع
مفتضحانــه	 شکســت	 اینکــه	 بیــان	 بــا	 زاهددوســت	
و	 دلــواری	 رئیس	علــی	 توســط	 مدعــی	 انگلیســی	های	
دــالوران	دلــوار	یــک	روز	تاریخــی	و	فرامــوش	نشــدنی	بــرای	
ــن	 ــر	ای ــی	د ــی	و	مل ــرت	دین ــزود:	اوج	غی ــت	اف ــم	اس مرد
رویدــاد	مهــم	تاریخــی	توســط	دلیــران	دلــوار	و	تنگســتان	به	

ــت. ــده	اس ــته	ش ــش	گذاش نمای
قیــام	جنــوب	دــرس	بزرگــی	بــرای	اســتعمار	و	اســتکبار	بود؛	
افرادــی	کــه	بــا	دســت	خالــی	و	بــا	تکیــه	بــر	اعتقــاد	و	ایمــان	
خــود	مقابــل	اســتعمارگران	ایســتادند	و	آنهــا	را	از	ایــن	آب	و	

خــاک	بیــرون	کردنــد.
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محمدرضــا شــاهمردی از حضــور نمایــش »بمانــی رفتــی، بمانــی 
ــرد:  ــار ک ــر داد و اظه ــم خب ــتان ق ــر اس ــنواره تئات ــه ای« در جش رفت
ــر  ــته تحری ــه رش ــوی راد ب ــی مرتض ــط مرتض ــه توس ــش ک ــن نمای ای
در آمــده، بازخوانــی متفــاوت و یــک قرائــت جدیــد از شــاهنامه 

فردوســی اســت.

وی	بــا	بیــان	اینکــه	دــر	ایــن	نمایــش	نگاهــی	جدیــد	بــه	بخش	هایــی	از	ماجرای	رســتم	شــده	
ــد	ایــن	 ــرای	اینکــه	بتوان ــه	قتــل	پادشــاه	متهــم	می	شــود	و	ب اســت،	تصریــح	کــرد:	رســتم	ب
اتهــام	را	از	خــود	رفــع	کنــد	بــا	کمــک	ســیمرغ	بــه	یــک	ســفری	دــر	زمــان	مــی	رود	تــا	بتوانــد	
بــا	ســوزاندن	توتیــا؛	زمــان	را	بــه	عقــب	بازگردانــد	و	اگــر	توانســت	مانــع	کشــته	شــدن	شــاه	

شــود	و	یــا	اینکــه	اتهــام	قتــل	را	از	خــود	رفــع	کنــد.
کارگردــان	نمایــش	»بمانــی	رفتــی،	بمانــی	رفتــه	ای«	بیــان	کــرد:	رســتم	دــر	ســفر	بــه	زمــان،	
بــا	بخش	هایــی	از	آیندــه	اش	مواجــه	می	شــود	کــه	منجــر	بــه	خودشناســی	بیشــتر	می	شــود	

و	دــر	نهایــت	تصمیــم	دیگــری	را	بــرای	خودــش	می	گیــرد.
ــورد	 ــز	می	ســازد	م ــا	متمای ــا	ســایر	نمایش	ه ــه	ب ــش	را	ک ــن	نمای ــای	ای شــاهمردی	ویژگی	ه
توجــه	قــرار	دــاد	و	گفــت:	هنرجویــان	جــوان	بــه	عنــوان	بازیگــر	دــر	نمایــش	»بمانــی	رفتــی،	
بمانــی	رفتــه	ای«	حضــور	دارنــد	کــه	بــرای	نخســتین	بــار	دــر	صحنــه	نمایــش	ایفــای	نقــش	

می	کننــد.
ــی،	 ــی	رفت ــش	»بمان ــرد:	نمای ــوان	ک ــش	عن ــن	نمای ــه	زمان	بندــی	اجــرای	ای ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــا	۶	 ــه	و	ت ــه	رفت ــه	روی	صحن ــش	ب ــه	نمای ــر	خان ــاه	د ــه	از	۲۰	مردادم ــه	ای«	ک ــی	رفت بمان

ــش	اســت. ــر	نمای ــه	هن ــان	ب ــان	عالقمند شــهریورماه	ســال	جــاری	میزب
ایــن	کارگردــان	قمــی،	بــه	مدــت	زمــان	تمریــن	بــرای	اجــرای	ایــن	نمایش	هــا	اشــاره	کــرد	و	
گفــت:	از	دی	مــاه	تمرینــات	نمایــش	آغــاز	و	تــا	فروردین	مــاه	ادامــه	یافتــه	و	از	اردیبهشــت	ماه	
بــه	صــورت	جدــی	دنبــال	شــد	و	۸۰	روز	تمریــن	ســخت	صــورت	گرفتــه	و	ایــن	نمایــش	برای	

اجــرا	آمادــه	شــده	اســت.

معرفی بازیگران و عوامل تولید
وی	بازیگــران	نمایــش	»بمانــی	رفتــی،	بمانــی	رفتــه	ای«	را	مــورد	توجــه	قــرار	دــاد	و	گفــت:	
ــی،	نرگــس	حســینی	مقدــم	محمــد	پارســا	 ــر	کالی ــی،	شــیما	عســگری،	نیلوف ــی	فرقدان عل

ــد. ــش	پرداخته	ان ــای	نق ــه	ایف ــی	ب زاهد
شــاهمردی	ادامــه	دــاد:	مهدــی	داودــی،	امیرحســین	نبــی	گل،	فرهاد	قحطــان	و	یلدــا	حریری	

نیــز	از	دیگــر	هنرمندانــی	هســتند	کــه	دــر	ایــن	نمایــش	نقــش	آفرینــی	می	کنند.
کارگردــان	نمایــش	»بمانــی	رفتــی،	بمانــی	رفتــه	ای«	دیگــر	عوامــل	اجرایــی	را	مــورد	اشــاره	
قــرار	دــاد	و	تصریــح	کــرد:	احســان	گائینــی	و	علــی	فهیمــی	تهیــه	کنندگــی	ایــن	نمایــش	را	
بــر	عهدــه	دارنــد	و	همچنیــن	مرضیــه	فتخانــی	دســتیار	کارگردــان	و	طــراح	حــرکات	را	عهده	

دــار	اســت.
وی	اضافــه	کــرد:	دســتیار	کارگردــان	و	برنامه	ریــز	را	ابوالفضــل	فهیمــی،	طــراح	صحنــه	و	گریم	
را	فاضــل	حائــری	یزدــی،	طــراح	لبــاس	را	هاجــر	پورامیــری	و	طــراح	گرافیــک	را	هادــی	معزی	

ــه	دارند. ــر	عهد ب
ــه	دیگــر	عوامــل	تولیــد	گفــت:	مدیــر	تولیــد	و	تبلیغــات	را	احســان	 ــا	اشــاره	ب شــاهمردی	ب
ــو	 ــتی	و	بان ــر	بهش ــن	د ــی	را	محمدامی ــان،	عکاس ــرا	تومانی ــه	را	زه ــی	صحن ــی،	منش گائین
ــه	 ــر	عهد ــی	ب ــی،	مرتضــی	محمد ــزر	را	احســان	مفید ــن	ســاخت	تی ــش	و	همچنی صادقمن

ــد. دارن
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	نمایــش	»بمانــی	رفتــی،	بمانــی	رفتــه	ای«	از	بدــو	اجــرا	بــا	اســتقبال	
خــوب	مخاطبــان	روبــرو	شــده	اســت،	گفــت:	ایــن	نمایــش	تولیــد	انجمــن	هنرهــای	نمایشــی	
ــن	 ــت	و	یکمی ــر	بیس ــرکت	د ــرای	ش ــژان	ب ــری	هی ــروه	هن ــط	گ ــه	و	توس ــم	بود ــتان	ق اس

ــم	کــه	دــر	آبانمــاه	۹۸	برگــزار	خواهــد	شــد	آمادــه	می	شــود. ــر	ق جشــنواره	اســتانی	تئات

تفاوت های جشنواره امسال تئاتر قم با سال های گذشته
کارگردــان	نمایــش	»بمانــی	رفتــی،	بمانــی	رفتــه	ای«	دــر	بخــش	پایانــی	ســخنان	خــود	بــه	
تفاوت	هــای	جشــنواره	تئاتــر	اســتان	قــم	کــه	دــر	حــال	برگــزاری	آن	هســتیم	بــا	ســال	های	
پیشــین	گفــت:	ایــن	جشــنواره	امســال	بــا	نظــم	بیشــتری	دــر	حــال	برگــزاری	اســت	و	ســهم	

ــر	از	ســال	های	پیشــین	اســت. ــن	جشــنواره	پررنگ	ت ــم	از	ای ــم	ق مرد
ــا	اجراهــای	عمومــی	بســیار	ناچیــزی	 ــا	بیــان	اینکــه	معمــوالً	جشــنواره	های	تئاتــر	ب وی	ب
ــهم	 ــی	س ــای	نمایش ــن	هنره ــد	انجم ــا	تأکی ــال	ب ــرد:	امس ــح	ک ــود،	تصری ــزار	می	ش برگ
ــد	 ــی	دارن ــرای	عموم ــا	۱۵	اج ــه	نمایش	ه ــده	و	هم ــتر	ش ــنواره	بیش ــن	جش ــم	از	ای مرد
ــم	از	 ــا	بنشــینند	و	ه ــه	تماش ــش	را	ب ــم	نمای ــد	و	ه ــه	کنن ــط	تهی ــد	بلی ــم	می	توانن و	مرد
نظــر	مالــی	کمــک	شــایانی	بــه	ایــن	نمایش	هــا	دارنــد	کــه	اقدــام	خوشــایندی	بــه	شــمار	

ــی	رود. م
شــاهمردی	خاطرنشــان	کــرد:	یکــی	از	ویژگی	هــای	خــوب	جشــنواره	تئاتــر	اســتان	قــم	دــر	
ســال	جــاری؛	خــارج	شــدن	برگــزاری	آن	از	حالــت	فردــی	بــه	جمعــی	اســت	کــه	تیم	هــای	

ــن	جشــنواره	تــالش	می	کننــد. ــرای	اجــرای	ای گوناگــون	ب

در قم به روی صحنه رفت؛

سفر رستم به تونل زمان در نمایش »بمانی رفتی، بمانی رفته ای«

سمانه سادات 
فقیه سبزواری
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

» اســتاد غــام« بازمانــده ای از نســل 
هنرمنــدان منبرســاز بــوده کــه عشــق 
ــا  ــهیدان را ب ــاالر ش ــه س ــش ب و ارادت
تلفیــق نقــوش ایرانــی و اســامی در 
ــه کار گرفتــه  ســاخت منبــر مســاجد ب

ــت.  اس

۹۵	محــرم	دیدــه	اســت	و	عشــق	بــه	حســین	دــر	جــان	
و	دلــش	ریشــه	دواندــه	اســت،	چنــان	از	محبــت	بــه	ایــن	
ــه	 ــد	ک ــه	منبرســازی	ســخن	می	گوی ــان	و	عشــق	ب خاند

بــس	شــنیدنی	اســت.
ــرب	 ــر	غ ــی	د ــار	را	از	هرکس ــالم	نج ــتاد	غ ــراغ	اس س
ــر	نوشــهر	 ــرس	روســتای	خیرس ــد،	آد ــران	بگیری مازند
شــده	 نجــاری	 کارگاه	 کــه	 خانــه	اش	 می	دهــد،	 را	
ــار	 ــر	کن ــی	د ــاری	بوم ــا	معم ــکل	ب ــی	ش ــت،	گنبد اس
ــه	 ــه	ک ــرار	گرفت ــی	ق ــیمانی	و	بلوک ــاختمان	های	س س
نســل	ایــن	معمــاری	بومــی	و	ســنتی	از	روســتاها	
رخــت	بســته	اســت،	از	نقــش	و	معمــاری	بــه	کار	
ــره	دســت	 ــتاد	چی ــر	اس ــق	هن ــه	عم ــوان	ب ــه	می	ت رفت

ــرد. ــی	ب ــد	پ و	هنرمن
ــا	 ــزار	تنه ــارت	م ــه	زی ــم،	ب ــراغش	رفتی ــه	س ــه	ب روزی	ک
ــود	و	 ــه	ب ــورن	رفت ــتای	چ ــر	روس ــهیدش	د ــاگرد	ش ش
ازاینکــه	پــس	از	ســال	ها	بــر	مــزار	شــهید	ناصــر	شــیرازی	
ــون	 ــرد.	تاکن ــار	خرســندی	می	ک ــود،	اظه حاضــر	شــده	ب
بیــش	از	۴۰	منبــر	و	درهــای	زیادــی	بــرای	مســاجد	
ــوش	 ــا	و	نق ــت	و	طرح	ه ــاخته	اس ــه	س ــن	متبرک و	اماک
دســت	ســاخته	هایش	برگرفتــه	از	نقــوش	ایرانــی	و	

ــت. ــت	اس ــره	باف ــالمی	و	گ اس

ــر  ــاخت منب ــفارش س ــر س ــالم: اگ ــتاد غ اس
داشــته باشــم بــا جــان و دل می پذیــرم

ــد	 ــی	نجــاری	را	پیشــه	کردــه	اســت	و	می	گوی از	نوجوان
ــا	 ــی	برمــی	گردــد،	ب ــوح	نب ــه	ن ــه	ب ــن	حرف پیشــینه	ای

آنکــه	گــرد	پیــری	و	کهولــت،	کار	ســاخت	منبــر	و	
نجــاری	را	برایــش	ســخت	کردــه	ادامــه	می	دهــد:	اگــر	
ســفارش	بــرای	ســاخت	داشــته	باشــم	بــا	جــان	و	دــل	

می	پذیریــم.
اولیــن	منبــری	را	کــه	ســاخته	خــوب	بــه	یــاد	دــارد	کــه	
ــرت	آن	را	ســفارش	 ــرای	مســجد	روســتای	حی ــی	ب پیرزن
ــا	 ــت	ت ــن	خواس ــرزن	از	م ــد:	آن	پی ــود	و	می	گوی ــه	ب داد
ــن	 ــرای	ای ــازم	و	ب ــر	بس ــأن	منب ــه	ش ــرای	مســجد	محل ب
کار	بــه	مــن	۷۰	تومــان	)۷۰۰	ریــال(	و	دــو	کاســه	روغــن	
دســتمزد	دــاد	و	ســاخت	آن	۲۹	روز	طــول	کشــید	و	
ــان	 ــه	پای ــان	ســال،	ســاختش	ب ــا	محــرم	هم ــان	ب همزم

ــید. رس
ــران	 ــر	مازند ــی	د ــی	زیاد ــن	مذهب ــاجد	و	اماک ــر	مس د
ــینی	را	 ــالم	حس ــتادکار	پیرغ ــت	اس ــر	دس ــوان	هن می	ت
بــه	نظــاره	نشســت.	از	دــرب	امامزادــه	شــاه	ناجــر	کــه	دــر	
ــا	 ــه	ت ــه	گرفت ــه	کار	رفت ــی	ب ــره	چوب ــت	و	گ آن	۲۵۰۰	باف
صندــوق	هنــری	و	دســت	ســاخته	کــه	اکنــون	دــر	مــوزه	

ــود. ــاری	می	ش ــعدآباد	نگهد س
ــد	و	آن	را	 ــخن	می	گوی ــه	اش	س ــوق	و	ذوق	از	حرف ــا	ش ب
پیشــه	نــوح	پیامبــر	می	خوانــد	و	تلفیقــی	از	هنرهــا	
نظیــر	منبــت،	گــره	بندــی	و	خطاطــی	دــر	ســاخت	منبــر،	
کارهایــش	را	متمایــز	کردــه	اســت،	دربــاره	قدیمــی	ترین	
منبرهایــی	کــه	ســاخته	می	گویــد:	دــر	مســاجد	نجاردــه،	
نــور،	شــاه	ناجــر	قدیمــی	تریــن	منبرهایــی	کــه	ســاختم	

ــوز	وجــود	دــارد. هن
ــز	کارهایــش	واشــتغال	دــر	 وی	گــره	بافــت	را	وجــه	تمای
ــین	)ع(	 ــام	حس ــه	ام ــت	ب ــق	و	اراد ــه	را	عش ــن	حرف ای
ــد	 ــری	ام	مانن ــار	هن ــی	از	آث ــاد:	برخ ــه	د ــد	و	ادام می	دان
ــر	 ــوان	اث ــه	عن ــل	از	انقــالب	ســاختم	ب ــه	قب ــی	ک صندوق
ــاری	می	شــود. ــران	نگهد ــوزه	ســعدآباد	ته ــر	م ــری	د هن
ــه	 ــوالً	ب ــا	معم ــه	منبره ــار	اینک ــا	اظه ــالم	ب ــتاد	غ اس
صــورت	هفــت	پلــه	ای	یــا	پنــج	پلــه	ای	ســاخته	می	شــود	
می	گویــد:	ســاخت	یــک	منبــر	بــا	تزئینــات	هنــری	بیــش	
از	یکســال	زمــان	می	بــرد	و	ایــن	کار	دلــی	اســت	و	از	

ــارد. ــتغال	د ــه	آن	اش ــر	کســی	ب ــن	رو	کمت ای
۱۶	ســاله	بــود	کــه	بــه	حرفــه	نجــاری	روی	آورد	و	اکنــون	
۹۵	ســال	از	خدــا	عمــر	گرفتــه	اســت،	می	گویــد:	تاکنــون	
چنــد	بــار	از	درخــت	پــرت	و	یــا	در	چنــگال	خــرس	گرفتار	
ــه	 ــی	ک ــرم	قدم	های ــه	نظ ــا	ب ــم	ام ــف	کرد ــدم	و	تصاد ش
دــر	راه	اهــل	بیــت	و	ســاخت	منابــر	برداشــتم	ســبب	شــد	

جــان	ســالم	از	ایــن	حوادــث	بــه	دــر	کنــم.
ــزی	 ــد	»چی ــعری	می	خوان ــد	و	ش ــاق	می	کن ــی	چ نفس
دــر	جهــان	جــز	راه	راســت	نیســت،	راه	کــج	رفتــن	طریــق	
مردــم	آگاه	نیســت،	دــل	پــاک	کــن	ز	آالیــش	بیــا	ســوی	
خدــا،	مســجد	اینجاســت،	میعادــگاه	اســالم	اســت	و	نشــر	
دیــن،	دــر	چنیــن	جایــی	فخرگدــا	و	شــاه	نیســت«،	ادامه	
می	دهــد	دــر	ســاخت	هــر	منبــری	بیتــی	از	اشــعار	را	بــر	

ــم. ــک	می	کرد روی	آن	ح

ــم  ــام معظ ــام و مق ــرت ام ــدار حض ــی از دی روایت
ــری رهب

ــر	و	بنیانگــذار	انقــالب	 ــر	کبی ــا	رهب ــار	ب ــه	خاطــره	دید ب
اشــاره	می	کنــد	و	می	گویــد:	خدمــت	حضــرت	امــام	
عــرض	کردــم	کــه	منبرهــای	زیادــی	ســاختم	و	طرح	هــا	
و	نقوشــم	مربــوط	بــه	۸۰۰	ســال	قبــل	اســت	و	از	هنرهای	
ــرت	 ــرم	و	حض ــره	می	گی ــر	آن	به ــالمی	د ــی	و	اس ایران
امــام	راحــل	مــن	را	تشــویق	کردنــد	کــه	ایــن	کار	را	ادامــه	

دهــم.
ایــن	هنرمنــد	مازندرانــی	دریافــت	انگشــتر	از	مقــام	معظم	
ــوان	 ــوران	زندگــی	اش	عن ــه	د ــن	هدی ــری	را	زیباتری رهب
ــال	ها	 ــره	س ــار	ثم ــن	دید ــد:	ای ــه	می	ده ــد	و	ادام می	کن
فعالیــت	دــر	حــوزه	هنــر	و	ســاخت	منابــر	بودــه	اســت.

ــام	و	نشــانی	 ــی	ن ــد	ب اســتاد	غــالم	کــوچ	پیدــه،	هنرمن
اســت	کــه	نشــان	و	مرامــش	حســینی	اســت	و	ارادــت	
بــه	ســاالر	شــهیدان	را	بــا	ســاخت	منبــر	و	دــر	مســاجد	
هویدــا	ســاخته	اســت.	او	یــک	قــرن	میــراث	دــار	هنــری	
ــا	 ــت	ت ــاز	اس ــارد	و	نی ــه	ای	د ــر	بازماند ــه	کمت ــت	ک اس
متولیــان	میــراث	فرهنگــی	بــرای	ثبــت	و	ضبــط	میــراث	
کهــن	ایــن	یادــگار	و	بازماندــه	از	نســل	پیرغالمــان	گام	

ــد. نهن

عشقی که با هنر ایرانی و اسالمی نمایان می شود

دقایقی با بازمانده نسل منبرسازان/ ساخت ۴۰ منبر نفیس برای مساجد

علیرضا نوری 
کجوریان
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 32 از  بـاب  پنـج  فقـط  اکنـون  هـم 
سـینمای آذربایجـان غربی بـه صورت 
نیمـه فعال در حـال فعالیت هسـتند که 
نشـان دهنـده اوضـاع نامطلـوب هنـر 

هفتـم در ایـن منطقـه اسـت.

ــر	 ــاله	د ــاالی	۹۰	س ــا	وجــود	قدمــت	ب ــی	ب آذربایجــان	غرب
بخــش	ســینما	دــر	ســالهای	گذشــته	یکــی	از	قطــب	هــای	
مهــم	هنــر	هفتم	بــه	شــمار	مــی	رفت	امــا	امــروز	ســینماهای	
اســتان	بــه	فضــای	متروکــه	تبدیــل	شــده	و	۵	ســینمای	نیمه	

فعــال	نیــز	چندــان	مخاطبــی	ندارنــد.
فرســوده	بودــن	امکانــات،	عدــم	تجهیــزات	ســینماها	و	
ــن	 ــش	نیافت ــش	و	نمای ــالن	های	نمای ــن	س ــتاندارد	نبود اس
ــخ	 ــا	فرهنــگ	و	تاری ــق	ب ــاال	و	مطاب ــی	دــر	ســطح	ب فیلم	های
دــر	کنــار	توســعه	و	ترویــج	وســایل	ارتباطــی	نویــن	از	جملــه	
ســی		دــی،	ماهــواره،	اینترنــت،	فن	آوری	هــای	بصــری	و	صوتی	
ــن	 ــی	و	ماهــواره	ای	از	مهمتری و	توســعه	شــبکه	های	تلویزیون
دالیــل	رکــود	ســینما	دــر	ایــن	اســتان	بــه	شــمار	مــی	رود.
هـم	اکنـون	به	جـز	ارومیـه	و	خـوی	تمام	شـهرها	فاقد	سـالن	
سـینما	بودـه	و	سـه	سـینمای	ارومیه	نیـز	به	دلیل	مشـکالت	
متعدـد	بـه	خصـوص	فرسـوده	بودـن،	نبـود	تجهیـزات	و...	
جوابگـوی	نیـاز	مخاطب	نیسـتند	و	مخاطبـان	این	سـینماها	
نیـز	از	سـر	ناچـاری	بـه	صندلـی	کـه	فرسـوده	سـینماها	پناه	
آوردـه	انـد	یـا	جـزو	افرادی	هسـتند	که	هنـوز	دل	به	توسـعه	

سـینماهای	اسـتان	خـوش	کردـه	اند.
نکتـه	قابـل	تامـل	اینکـه	بـه	طـور	متوسـط	قدمـت	تمـام	
سـینماهای	اسـتان	بـه	بـاالی	۶۰	سـال	مـی	رسـد	که	نشـان	
دهندـه	فرسـوده	و	غیرقابـل	اسـتفاده	بودـن	آنهاسـت	و	بـر	
اسـاس	اعـالم	مسـئوالن	ذیربـط	دـر	ایـن	حـوزه	تعمیـرات	
سـینماها	جوابگـو	نبودـه	و	نیازمخاطـب	را	جیـران	نمی	کند.

	
ســینما هــای فرســوده آذربایجــان غربــی در شــان 

مــردم آذربایجــان غربــی نیســتند
مدیرحــوزه	هنــری	آذربایجــان	غربــی	دــر	خصــوص	
ــت:	 ــی	گف ــان	غرب ــینماهای	آذربایج ــت	س ــن	وضعی آخری
ــر	 ــتاز	د ــای	پیش ــتان	ه ــی	از	اس ــان	غرب ــتان	آذربایج اس
هنــر	ســینمایی	کشــور	بــه	خصــوص	دــر	حــوزه	تولیــد	آثــار	

ــت. ــاری	اس ــینما	د ــینمایی	و	س س
احـد	هوشـمند	قـره	بـاغ	ادامـه	دـاد:	سـالهای	گذشـته	ایـن	
اسـتان	دـارای	۱۹	باب	سـینمای	فعـال	بود	کـه	از	ایـن	تعداد	
سـینما	امروز	فقط	سـه	سـینما	فرسـوده	بـا	بیش	از	۶۰	سـال	
قدمـت	دـر	شهرسـتان	ارومیه	فعـال	اسـت	که	تحـت	نظارت	

حـوزه	هنـری	بـه	فعالیـت	خـود	ادامـه	می	دهند.
ــت	ســینماهای	اســتان	 ــه	وضعی ــر	توجــه	ب ــد	ب ــا	تاکی وی	ب
ــوده	 ــای	فرس ــینما	ه ــر	س ــان	حاض ــر	زم ــرد:	د ــوان	ک عن
اســتان	در	شــأن	و	جایــگاه	مردــم	و	هنرمندــان	نبودــه	و	باید	
بــر	اســاس	نیــاز	روزبازســازی	شــوند،	چــرا	کــه	بــا	ادامــه	روند	
فعلــی	چنــد	ســال	آیندــه	ســینماهای	موجــود	نیــز	بــه	کلــی	
تخریــب	شــده	و	دیگــر	امیدــی	بــه	احیــای	هنــر	هفتــم	دــر	

ایــن	منطقــه	نخواهیــم	داشــت.
ــر	 ــود	د ــای	موج ــینما	ه ــت	س ــه	وضعی ــاره	ب ــا	اش وی	ب
آذربایجــان	غربــی	و	لــزوم	بازســازی	بافت	هــای	فرســوده	ایــن	
ــر	 اماکــن	فرهنگــی	دــر	مرکــز،	جنــوب	و	شــمال	اســتان	،	ب
نــگاه	مثبــت	اســتاندار	آذربایجــان	غربــی	و	شــخص	شــهردار	
و	اعضــای	شــورای	اســالمی	ارومیــه	و	احدــاث	پردیــس	

ــرد. ــد	ک ــه	تاکی ــر	شهرســتان	ارومی ســینمایی		د
ــات	و	 ــه	مکاتب ــاره	ب ــا	اش ــن	ب ــاغ		همچنی ــره	ب ــمند	ق هوش
جلســات	صــورت	گرفتــه	دــر	خصــوص	وضعیت	ســینماهای	
ــی	رود	 ــار	م ــزود:	انتظ ــته	اف ــال	های	گذش ــی	س ــتان	ط اس
موسســه	بهمــن	ســبز	حوزه	هنــری	بــه	عنــوان	یکــی	از	ارکان	

اصلــی	بازســازی	ســینما	هــای	کشــور	بــه	اســتان	آذربایجــان	
غربــی	هماننــد	ســایر	اســتان	ها	نــگاه	ویــژه	ای	داشــته	باشــد	
ــینماها	و	 ــازی	س ــر	بازس ــری	را	د ــم	ت ــای	محک ــم	ه و	قد
احدــاث	پردیــس	ســینمایی	دــر	ارومیــه		کــه	حــق	مســلم	

ــر	دــارد. مردــم	ایــن	دیــار	اســت	ب
مدیرحــوزه	هنــری	آذربایجــان	غربــی	بــا	بیــان	اینکــه	اولیــن	
ســینمای	اســتان	دــر	ســال	۱۳۱۰	دــر	خــوی	تحــت	عنــوان	
ــران	فعالیــت	خــود	را	آغــاز	کردــه	اســت،	عنــوان	 ســینما	ای
ــه	طــور	متوســط	قدمــت	تمــام	ســینماهای	اســتان	 کــرد:	ب
بــه	بــاالی	۶۰	ســال	مــی	رســد	که	نشــان	دهندــه	فرســوده	و	

غیرقابــل	اســتفاده	بودــن	آنهاســت.
ــاالی	ایــن	صنعــت	دــر	 ــگاه	ب ــه	تاثیــر	و	جای ــا	اشــاره	ب وی	ب
ارتقــای	شــاخص	هــای	فرهنگــی	و	نقــش	غیرقابــل	انــکار	آن	
دــر	بعــد	تربیتــی	خواســتار	حمایــت	مســئوالن	از	ایــن	هنــر	
ــا	 ــگاه	ه ــد	دید ــر	گام	اول	بای ــت:	د ــد	و	گف ــتان	ش ــر	اس د

نســبت	بــه	ســینما	دــر	بیــن	مســئوالن	تغییــر	یابــد.
	

نخستین پردیس سینمایی در ارومیه احداث می شود
مدیــرکل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	آذربایجــان	غربــی	نیــز	
ــتان	 ــم	و	ســینماهای	اس ــر	هفت ــت	هن ــر	خصــوص	وضعی د
ــه	 ــال،	نیم ــینمای	فع ــی	۲۳	س ــان	غرب ــر	آذربایج ــت:	د گف
فعــال	و	متروکــه	وجــود	دــارد	کــه	از	ایــن	تعدــاد	تنهــا	پنــج	
ســینما	فعــال	اســت	کــه	ســه	مــورد	از	آنهــا	دــر	مرکز	اســتان	
فعــال	اســت	و	دــو	ســینمای	دیگــر	نیــز	دــر	شهرســتانهای	

خــوی	و	تــکاب	فعالیــت	مــی	کننــد.
حجـت	االسـالم	ناصـر	خدایـاری	اسـتاندارد	صندلـی	هـای	
سـینما	را	در	جهـان	یک	صندلی	بـه	ازای	هـر	۱۰۰	نفر	عنوان	
کـرد	و	افـزود:	ایـن	میـزان	دـر	اسـتان	ما	یـک	دهم	اسـتاندار	

جهانـی	یعنـی	یـک	صندلـی	بـرای	هر	هـزار	نفر	اسـت.
مدیــرکل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	آذربایجــان	غربــی	
تعدــاد	صندلــی	هــای	ســینماهای	اســتان	را	دــو	هــزار	و	۱۲۰	
ــر	 ــوی	و	کمت ــر	خ ــی	د ــه،		۶۰۰	صندل ــر	ارومی ــی	د صندل
ــرد:	 ــه	ک ــرد	و	اضاف ــوان	ک ــکاب	عن ــر	ت ــی	د از	۲۰۰	صندل
ــود	 ــای	موج ــز	فضاه ــات	و	نی ــزات،	امکان ــون	تجهی ــم	اکن ه
ــتان	نیســت. ــر	اس ــب	د ــاز	مخاط ــوی	نی ــینماها	جوابگ س

ــس	 ــتین	پردی ــاث	نخس ــاری	از	احد ــالم	خدای ــت	االس حج
ــا	پنــج	ســالن	دــر	ارومیــه	خبــر	دــاد	و	عنــوان	 ســینمایی	ب
کــرد:	مجــوز	احدــاث	ایــن	پردیــس	بــا	پنج	ســالن	ســینمایی	

ــاز	اجرایــی	مــی	شــود. صادــر	شــده	و	بزودــی	وارد	ف
ــرای	ســاخت	 وی	همچنیــن	از	بررســی	درخواســت	مجــوز	ب
ــت:	 ــاد	و	گف ــر	د ــینما	خب ــه	س ــب	س ــر	قال ــالن	د ۱۰	س
ــا	مشــارکت	و	ســرمایه	گــذاران	مجتمــع	هــای	 ــم	ب امیدواری
تجــاری	دــر	ارومیــه،	مردــم	هنــر	دوســت	شهرســتان	بتوانند	
ــای	ایــن	ســالن	هــا	نیــز	بهــره	منــد	شــوند. بزودــی	از	مزای

وی	بـا	تاکیـد	بر	نقـش	غیرقابل	انـکار	سـینماها	دـر	تربیت	و	
الگـو	سـازی	بین	نسـل	جدیـد	و	جـوان	جامعه	اشـاره	کـرد	و	
گفـت:	سـینما	از	شـاخصه	های	فرهنـگ	و	تمدن	یـک	جامعه	
بودـه	و	بـا	توجـه	به	اهمیـت	و	نقش	فیلـم	ها	در	تربیت	نسـل	

آیندـه	نبایـد	از	توسـعه	ایـن	بخش	غفلـت	کرد.
تاریــخ	نمایــش	اولیــن	فیلــم	دــر	ســینماهای	آذربایجان	غربی	
بــه	ســال	۱۳۱۰	بــر	مــی	گردــد	یعنــی	زمانــی	کــه	ســینما	
ــن	 ــوان	اولی ــه	عن ــی	ب ــا	۳۱۵	صندل ــوی	ب ــر	خ ــران«	د »ای

ســینمای	اســتان	فعالیــت	خــود	را	آغــاز	کــرد.
شهرســتان	ارومیــه	بــه	عنــوان	مرکــز	اســتان	۳۰	ســال	پــس	
از	ایــن	تاریــخ	صاحــب	ســینما	شــد	بــه	طــوری	کــه	ســینما	
ــام	تخــت	جمشــید،	 ــا	ن ــال	۱۳۴۰	ب ــر	س ــه	د ــی	ارومی آزاد
ســینما	انقــالب	دــر	ســال	۱۳۴۲	و	ســینما	ایــران	ارومیــه	در	

ســال	۱۳۴۴	بــه	بهــره		بردــاری	رســیدند.
بعدهــا	نیــز	ســینماهای	فرهنــگ	و	تربیت	دــر	ارومیــه،	قدس	
ــوکان،	فرهنــگ	دــر	پیرانشــهر،	 دــر	اشــنویه،	وحدــت	دــر	ب
میهــن	و	آســیا	دــر	خــوی،	قدــس	دــر	سردشــت،	ســعدی	در	
ســلماس،	بهمــن	دــر	شــاهین	دــژ،	قدــس	دــر	ماکــو،	تربیت	
دــر	مهابــاد،	انقــالب	دــر	میاندــوآب	و	فرهنــگ	و	ایــران	دــر	
نقدــه	فعالیــت	خــود	را	دــر	مجمــوع	بــا	ظرفیتــی	بــاالی	۱۱	
هــزار	نفــر	صندلــی	)بــه	ازای	هــر	هــزار	نفــر	جمعیــت	چهــار	

صندلــی(	آغــاز	کردنــد.
ــن	ســال	 ــا	بزرگداشــت	صدمی ــان	ب ــر	ســال	۱۳۷۹	همزم د
ــوان	»روز	 ــه	عن ــاه	ب ــهریور	م ــران،	۲۱	ش ــه	ای ــینما	ب ورود	س
ملــی	ســینما«	نامگــذاری	شــد	دــر	ایــن	روز	بلیــط	ســینماها	

ــی	شــود. ــان	عرضــه	م ــه	مخاطب ــا	ب ــز	بصــورت	نیم	به نی

قهر مردم با هنر هفتم

سینماهای آذربایجان غربی متروکه شدند
سکینه اسمی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

یــک تعزیه خــوان گلســتانی گفــت: 
گروه هــای  از  برخــی  درحالیکــه 
تعزیــه در گلســتان قدمــت 100ســاله 
دارنــد امــا بــه دلیــل مــوازی کاری 
دســتگاه های متولــی اســتان هنــوز 
اجــرای  بــرای  مناســبی  مــکان 

نــدارد. آیینــی  نمایش هــای 

تعزیه	خوانــی	دــر	گلســتان	هنــوز	ســینه	بــه	ســینه	از	
نســل	های	پیشــین	تعزیــه	بــه	نســل	جدیــد	منتقــل	
می	شــود	و	مــوازی	کاری	دســتگاه	هایی	همچــون	حــوزه	
ــات	 ــازمان	تبلیغ ــالمی	و	س ــاد	اس ــگ	و	ارش ــری،	فرهن هن
ــاماندهی	 ــتی	س ــه	درس ــوزه	ب ــن	ح ــاالن	ای ــده	فع ــث	ش باع
نشــوند	و	برنامــه	مشــخصی	دــر	ایــن	حــوزه	وجــود	نداشــته	

ــد. باش
بــا	خدادــاد	زنگانــه	کــه	بیــش	از	۵۰	ســال	اســت	بــه	
ــه	 ــی	زنگان ــر	گلســتان	مشــغول	اســت	و	عل ــی	د تعزیه	خوان
ــر	 ــش	علی	اصغ ــرای	نق ــا	اج ــه	را	ب ــی	کار	تعزی ــه	از	کودک ک
ــال	 ــر	حــوزه	اشــقیاء	خوانی	فع ــون	د ــه	و	هم	اکن شــروع	کرد
اســت	و	نقــش	شــمر	دــر	واقعــه	کربــال	را	اجــرا	می	کنــد	بــه	

ــو	نشســتیم. گفتگ

*کار تعزیه را از چه زمانی آغاز کردید؟
ــه	 ــر	محل ــل	د ــرن	قب ــک	ق ــش	از	ی ــه:	از	بی ــاد	زنگان خداد
جنگلدــه	علی	آبادکتــول	کــه	مــا	دــر	آنجــا	ســاکن	هســتیم،	
ــود	و	همچنــان	ایــن	آییــن	هرســال	 تعزیه	خوانــی	متدــاول	ب

اجــرا	می	شــود.
دــر	گذشــته	از	اول	محــرم	تــا	پایــان	دهــه	اول	بیــن	هشــت	
تــا	۱۰	تعزیــه	بــا	موضوعــات	مختلــف	مجالــس	وهــب،	ُحــر،	
حضــرت	قاســم،	حضــرت	علی	اکبــر،	واقعــه	عاشــورا،	تعزیــه	

ــالن	مســلم	اجــرا	می	شــد. ــار	و	طف مخت
	

* تعزیه خوانــی در گلســتان در دهه هــای اخیــر 
ــت؟ ــده اس ــم ش ــرات ه ــتخوش تغیی دس

علــی	زنگانــه:	بلــه	هرچــه	جلوتــر	می	رویــم	تغییــرات	
بیشــتری	را	شــاهد	هســتیم.	شــعرها	و	ســبک	آن	هــا	نســبت	
بــه	۱۰۰	ســال	قبــل	بــه	روز	شــده	و	دــر	اشــعار	جدیــد	تالش	
بــر	ایــن	بودــه	دــر	کنــار	اینکــه	شــأن	ائمــه	و	مجلــس	تعزیــه	
حفــظ	شــود	تحریــف	دــر	تاریــخ	نداشــته	باشــیم	بــرای	اینکه	

مردــم	را	بیشــتر	تحریــک	کنیــم.
ــش،	 ــعار،	پوش ــه،	اش ــت	بود ــوع	مثب ــر	مجم ــرات	د تغیی
لباس هــا و ســالح های جنگــی، نــوع خواندــن و صــوت و … 
نســبت	بــه	۲۰	ســال	قبــل	کــه	مــن	حداقــل	بــه	خاطــر	دارم	

تغییــر	کردــه	و	بهبــود	یافتــه	اســت.
ــه	هســتند	تخصصــی	 ــر	کار	تعزی ــه	د ــی	ک ــون	افراد هم	اکن
ــه	 ــتند	ب ــقیاء	خوان	هس ــه	اش ــانی	ک ــد	و	کس ورود	می	کنن

ندــرت	ســراغ	موافق	خوانــی	می	رونــد.
هرچنــد	ایرادــات	دــر	اجــرای	تعزیــه	دــر	اســتان	بــه	حداقــل	
رســیده	و	دیگــر	شــاهد	آهنــگ	تکــرای	طبــل	و	شــیپور	دــر	
ــه	 ــیقی	ب ــک	و	موس ــا	ورود	موزی ــتیم	ام ــی	نیس تعزیه	خوان
تعزیــه	بــه	زنــگ	خطــری	تبدیــل	شــده	اســت	و	حتــی	دیده	
می	شــود	دــر	بعضــی	از	اجراهــا	آهنــگ	خواننده	هــای	غربــی	
ــه	 ــرای	تعزی ــزرگ	ب ــش	ب ــن	یــک	چال زدــه	می	شــود	کــه	ای

اســت.
ــر	شــعرهای	 ــه:	متاســفانه	دــر	ســال	های	اخی خدادــاد	زنگان
ــروز،	دلخــون	و	آتــش	 ــش	اف شــاعرانی	همچــون	شــوقی،	آت

کالم	کــه	از	جایــگاه	رفیعــی	برخوردــار	بودنــد	از	تعزیه	حذف	
کرده	ایــم.	بندــه	۵۰	ســال	اســت	دــر	حــوزه	تعزیــه	مشــغول	
هســتم	و	حدــود	۳۰	اســت	کارگردانــی	تعزیــه	را	هــم	انجــام	
ــوان	گفــت	بعضــی	از	اشــعار	دــر	 ــه	جــرأت	می	ت می	دهــم.	ب
تعزیــه	ســلیقه	ای	حــذف	شــده	اند	و	دــر	جابه	جایــی	کلمــات	

معانــی	دقیــق	جایگزیــن	نشــده	اســت.
	

* از نظر تعداد هم تعزیه خوانان استان تغییر کرده اند؟
خدادــاد	زنگانــه:	تعدــاد	تعزیه	خوانــان	اســتان	رو	بــه	
افزایــش	اســت	و	اجراهــا	قوی	ترهــم	شــده	اســت؛	خیریــن	
و	مردــم	هــم	بــرای	اجــرای	تعزیــه	کمــک	می	کننــد	
ــده	اند	 ــه	ش ــاص	وارد	تعزی ــاف	خ ــرای	اهد ــه	ای	ب ــا	عد ام
ــه	 ــد	ک ــه	می	کنن ــی	اضاف ــتیم	مطالب ــاهد	هس ــی	ش و	گاه
ــد	 ــرم	بای ــه	نظ ــد.	ب ــل	کنن ــب	منتق ــه	مخاط ــی	را	ب حس
ــراف	 ــته	انح ــه	گذش ــبت	ب ــا	نس ــود	ت ــالش	ش ــتر	ت بیش

ــیم. ــته	باش ــری	داش کمت

*هم اکنون چند گروه تعزیه در گلستان فعال است؟
ــر	 ــروه	د ــه	۱۰	گ ــم	ک ــال	داری ــروه	فع ــه:	۲۰	گ ــی	زنگان عل
گــرگان	فعــال	هســتند	و	چهــار	تــا	پنــج	گــروه	ماننــد	گــروه	
فندرســک،	نامتلــو	و	خــان	ببیــن	حدــود	۱۰۰	ســال	قدمــت	

ــد. دارن

*چالش های تعزیه استان چیست؟
ــه:	نــگاه	مســئوالن	بــه	تعزیــه	مثبــت	اســت	امــا	 علــی	زنگان
یــک	فضــای	مناســب	بــرای	اجــرای	تعزیــه	دــر	اســتان	مانند	
ــان	 ــبزوار،	اصفه ــران،	س ــهرهایی	همچــون	ته ــر	ش آنچــه	د
ــک  ــئوالن کم ــم؛ مس ــارد، نداری ــود د ــار و … وج و	خوانس
ــوز  ــور مج ــرای صد ــا ب ــد ام ــا نمی کنن ــه گروه ه ــی ب مال
شــورای تامیــن و… همــکاری می کننــد و مــوازی کاری 
بیــن ســازمان تبلیغــات، حــوزه هنــری و ســازمان تبلیغــات 
دــر حــوزه تعزیــه	وجــود	دــارد	امــا	بیشــترین	همــکاری	را	از	

ســوی	فرهنــگ	و	ارشــاد	شــاهد	هســتیم.

*آیــا در حــوزه آمــوزش تعزیــه در گلســتان 
داریــم؟ برنامــه ای 

ــان	ســینه	 ــر	گلســتان	همچن ــی	د ــه:	تعزیه	خوان ــی	زنگان عل
ــت	 ــی	اس ــل	های	بعد ــه	نس ــال	ب ــال	انتق ــر	ح ــینه	د ــه	س ب

ــم	 ــروه	داری ــر	گ ــاد	د ــه	علی	آب ــه	جنگلد ــر	محل ــا	د ــاًل	م مث
یکــی	گــروه	اصلــی	اســت	کــه	تعزیه	خوانــان	آن	بیــن	۶۰	تــا	
۷۰	ســال	ســن	دارنــد	و	گــروه	مــا	کــه	حدــود	۴۰	ســال	ســن	

ــم. داری
شــنیده	ام	ســید	حمــزه	حســینی	دــر	گــرگان	تعزیه	خوانــی	
آمــوزش	می	دهــد	امــا	برنامــه	منســجم	و	ســازمان	یافته	ایــم	
دــر	ایــن	حــوزه	نداریــم	و	افــراد	عالقمنــد	بیشــتر	از	طریــق	
تماشــای	نــوع	اجــرا	از	طریــق	ســی	دــی	و	کلیــپ	وارد	عرصه	
می	شــوند	امــا	بــرای	پیشــرفت	دــر	ایــن	حــوزه	نیــاز	داریــم	
از	گروه	هــای	مهــم	تعزیــه	کشــور	بــرای	آمــوزش	دــر	اســتان	

دعــوت	شــود.
	

*پیشنهاد دیگری برای بهبود این حوزه دارید؟
علــی	زنگانــه:	ادــارات	متولــی	فعــاالن	حــوزه	تعزیــه	را	
ســاماندهی	کننــد.	مثــاًل	هــر	ســال	قبــل	از	ایــام	ســوگواری	
شــاهد	برگــزاری	همایــش	پیرغالمان	بــرای	مداحان	هســتیم 
بهتــر اســت دــر قالــب ســوگواره و … از همــه هیئت هــای و 

ــود. ــوت ش ــه دع ــای تعزی گروه ه
تعزیــه	نمایــش	آیینــی	بــا	ســابقه	دــر	ایــران	اســت	کــه	هنــر	
ــاز	اســت	بیشــتر	 ــارد	و	نی ــم	د ــر،	موســیقی	و	آواز	را	باه تئات
ــم	 ــار	داری ــئوالن	انتظ ــرد.	از	مس ــرار	گی ــت	ق ــورد	حمای م
ــش	 ــان	را	افزای ــوی	از	تعزیه	خوان ــی	و	معن ــای	ماد حمایت	ه
دهنــد	و	صدــور	مجوزهــا	ســهل	تر	باشــد،	از	مســئوالن	
ــه	و	 ــرای	تعزی ــه	اج ــط	دغدغ ــا	فق ــم	ت ــی	می	خواهی همراه

ــیم. ــته	باش ــت	داش ــل	بی ــری	اه نوک

*کالم پایانی؟
خدادــاد	زنگانــه:	تعزیه	خوانــی	هنــری	اســت	کــه	دــر	
مخاطــب	تاثیــرات	دورنــی	و	مذهبــی	ایجــاد	می	کنــد	
ــراری	 ــراد	تک ــرای	اف ــه	ب ــم	و	ســریال	نیســت	ک ــد	فیل و	مانن
ــتان	 ــر	اس ــبیه	خوانی	د ــه	و	ش ــر	تعزی ــان	هن ــود؛	مخاطب ش
هرســال	افزایــش	می	یابنــد؛	تعزیــه	به	قدــری	دــر	اعتقادــات	
دینــی	و	مذهبــی	مردــم	مهــم	جلــوه	کردــه	کــه	بــه	جــرأت	
ــه	اجــرا	 ــی	کــه	هرســال	تعزی ــوان	گفــت	دــر	محله	های می	ت
می	شــود	معضــالت	اجتماعــی	کمتــری	را	نســبت	بــه	ســایر	
محــالت	شــهر	شــاهد	هســتیم.	از	مســئوالن	انتظــار	داریــم	
ــر	 ــی	د ــت	ماد ــون	چشم	داش ــه	بد ــه	ای	ک ــای	تعزی گروه	ه

ــد. ــت	کنن ــد	را	بیشــتر	حمای اســتان	اجــرا	دارن

گلستان مکان مناسب اجرای تعزیه ندارد/موازی کاری دستگاه های متولی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

راســتین آزاده ای اســت از روســتای 
پراشــکفت بویراحمدکــه چهارســال 
و  گذرانــد  بعثــی  زندانهــای  در  را 
سرگذشــتش را از روستایشــان در شهرســتان بویراحمد تا 

کمــپ17 تکریــت روایــت کــرده اســت.

ــر	 ــس	د ــاع	مقد ــوران	دف ــه	د ــتین		آزاد ــی	راس ــید	مهد س
ــکفت	از	 ــزرگ	پراش ــه	ب ــر	د ــال	۴۱د ــاه	س ــی	م ــیزده	د س

ــه	اســت. ــا	آمد ــد	بدنی ــر	احم ــع	بوی تواب
ــم	 ــه	تصمی ــاری	ک ــن	ب ــد:	اولی ــی	گوی ــاره	م ــن	ب ــر	ای او	د
گرفتــم	بــه	جبهــه	بــروم	ســال	دــوم	دبیرســتان	بودــم،	دــو	
روز	بعــد	از	نــام	نویســی	دــر	بســیج	مقاومــت	ناحیــه	یاســوج،	
بــه	اســتادیوم	تختــی	رفتیــم	و	از	آنجــا	مــا	را	بــه	شــیراز	و	از	
ــه	اهــواز	بردنــد،	تعدــاد	داوطلبیــن	حضــور	آنقدــر	 شــیراز	ب
زیــاد	بــود	کــه	مــا	بــرای	نشســتن	تــا	اهــواز	مجبــور	بودیــم	
نوبتــی	ســر	پــا	بایســتیم،	دوســتان	هــم	روســتایی	ام	شــهید	
جاویــد	اثــر	»ظفــر	رام«	،	شــهید	»رحمــت	اهلل	نیــک	اصــل«،	
»بشــیر	رامیــان«،	ســید	»محســن	توســلی	نیــا«	و	»حســین	
خــوش	ســخن«	دــر	آن	اعــزام	همســفر	مــن	بودنــد	و	مــن	
و	ظفــر	دــر	اولیــن	عملیاتــی	کــه	شــرکت	داشــتیم	بیســیم	
چــی	بودیــم		کــه	ظفــر	دــر	همــان	عملیــات	مفقــود	االثــر	

شــد.
ــن،	 ــح	المبی ــات	فت ــر	عملی ــم		و	د ــه	بود ــر	جبه ــاه	د ۱۶م
ــی	بیــت	المقدــس	و	والفجــر	مقدماتــی	 طریــق	القدــس	و	ال

ــتم. ــور	داش حض
بعــد	از	اینکــه	بــه	عضویــت	نیــروی	دریایــی	ســپاه	درآمدــم،	
۱۵اردیبهشــت	۶۵بــه	عضویــت	نیــروی	دریایــی	ســپاه	دــر	
ــا	دــو	 آمدــم	و	دــر	تاریــخ	یــک	آذرمــاه	ســال۶۵وقتی	کــه	ب
قایــق	بــرای	منهدــم	کردــن	ناوچــه	هــای	دشــمن	به	اســکله	
ی	االمیــه	رفتــه	بودیــم،	دشــمن	متوجــه	حضــور	مــا	شــد	و	
ــور	قایــق	مــا	از	کار	 ــاران	مــی	باریــد	موت دــر	آن	شــب	کــه	ب

افتــاد.
ــد	 ــد،	چن ــی	کردن ــلیک	م ــم	ش ــر	ه ــت	س ــا	پش ــی	ه عراق
ســاعت	مقاومــت	کردیــم،	مهماتمــان	تمام	شــده	بــود،	تیرها	
بــه	هیــچ	کدــام	از	مــا	اصابــت	نکــرد،	وقتــی	دیدیــم	قایــق	پر	
ــه	دــرون	آب	پریدیــم،	عراقــی	هــا	مــا	را	از	آب	 از	آب	شــده	ب

ــه	اســکله	بردنــد	و	شــکنجه	شــروع	شــد. گرفتنــد	و	ب
ــه	مدــت	چهــار	ســال	دــر	اســارت	بودــم	و	مثــل	بقیــه	ی	 ب

دوســتان	هــر	روز	شــکنجه	مــی	شــدیم.
چهــار	ســال	گذشــت،	چنــد	روزی	از	اشــغال	کویت	نگذشــته	
ــه	گــوش	 ــود	کــه	رادیــو	تلویزیــون	عــراق	ملــت	عــراق	را	ب ب

ــه	متنــش	حاکــی	 ــد	ک ــی	خوان ــرا	م ــم	ف ــی	مه دادــن	پیام
ــای	هاشــمی	 ــری	و	آق ــام	معظــم	رهب ــه	مق ــام	ب ــه	صد از	نام
ــود	کــه	دــر	آن	خواســتار	تبادــل	اســرا	شــده	 رفســنجانی	ب

ــود. ب
ولولــه	ای	دــر	آسایشــگاه	هــا	بوجــود	آمــد،	چــه	ایرانــی	هــا	و	
چــه	عراقیهــای	ســرباز	خوشــحال	از	ایــن	خبــر	شــادی	مــی	

کردنــد.
بچــه	هــا	همــه	شــکرگزاری	مــی	کردنــد	و	هــر	کدام	شــماره	
تلفــن	و	آدــرس	همدیگــر	را	گرفتیــم،	فضــای	شــوخی	
ــی	 ــه	شــوخی	م ــا	ب ــود	و	بچــه	ه ــه	ب ــر	کرد آسایشــگاه	را	پ

ــن. ــوس	م ــد	دســت	ب آمدن
ــوگاه	 ــه	ارد ــا	ب ــرخی	ه ــب	س ــت	و	صلی ــد	روزی	گذش چن
آمدنــد	و	دــر	هــر	آسایشــگاه	دــو	نفــر	ثبــت	نــام	مــی	کردند	
ــرای	 ــر	ب ــوی	د ــر	جل ــک	نف ــد	و	ی ــی	دادن و	کارت	آزادــی	م
ــر	آن	 ــی	نوشــت		و	د ــه	ی	کشــورها	اســم	م پناهندگــی	بقی
روز	حتــی	یــک	نفــر	هــم	بــه	ســمتش	نرفــت	تــا	پناهندگــی	

ــرد. بگی
بــا	اینکــه	بعضــی	از	بچــه	هــا	خانوادــه	هایشــان	بــه	خــارج	از	
کشــور	رفتــه	بودنــد	و	ایــران	زندگــی	نمــی	کردنــد	امــا	آنهــا	

هــم	نرفتنــد.
ــه	 ظهــر	شــد	و	اتوبــوس	هــا	آمدنــد،	مــا	ســوار	شــدیم	و	ب
ــوق	 ــک	ش ــم،	اش ــت	کردی ــروی	حرک ــرز	خس ــمت	م س
تــوی	چشــم	بچــه	هــا	بــود	شــب	حدــود	ســاعت	یــک	بــه	
مــرز	خســروی	رســیدیم	هنــوز	هــم	فکــر	مــی	

ــم. ــم	خوابی کردی
خیلــی	معطــل	شــده	بودیــم	تــا	تبادــل	شــروع	
شــد	وقتــی	ســوار	اتوبــوس	هــای	خودی	شــدیم	
بــه	رانندــه	کــه	خیلــی	دیــر	آمــد	گفتیــم:	چــرا	
دیــر	کردــی	گفــت:	قــرار	نبــود	دیگــر	تبادلــی	
ــه	باختــران	 ــرای	اســتراحت	ب داشــته	باشــیم،	ب
رفتیــم	کــه	خبــر	دادنــد	تعدادــی	اســیر	آوردــه	

انــد،	مــا	هــم	آمدیــم.
از	همــان	روزهــای	اول	کــه	بــه	کمــپ	۱۷تکریت	
تبعیــد	شــدیم	روســای	منافقیــن	از	صدــام	
خواســته	بودنــد	حفاظــت	از	ایــن	اردــوگاه	را	بــه	
آنهــا	بســپارد	مــی	گفتنــد	اینهــا	هــر	کدــام	برای	
مــا	یــک	آخونــد	هســتند	و	بقیــه	را	تحریــک	می	

کننــد.
ــپ	 ــای	کم ــه	ه ــر	از	بچ ــد	نف ــه	چن ــم	ک ــاد	روزی	افتاد ی
۱۷تکریــت	را	بــه	جــرم	برگــزاری	کالس	قــران	و	نهــج	البالغه	
چنــد	روز	از	صبــح	تــا	شــب	دــر	چالــه	هایــی	کــه	بــا	دســت	
خودشــان	مــی	کندنــد	تــا	گردــن	خــاک	مــی	کردنــد	آنهــم	

تــوی	گرمــای	تیرمــاه	بدــون	آب	و	غــذا.
ــر	آن	 ــد	د ــرک	کنن ــا	را	ت ــن	کاره ــا	ای ــه	ه ــتند	بچ میخواس
گرمــا	شــکنجه	مــی	شــدند،	امــا	تــوی	آسایشــگاه	هــا	عدــه	
ی	دیگــری	مشــغول	آمــوزش	قــران	و	نهــج	البالغــه	بــه	بچــه	

هــا	بودنــد.
ــود،	تمــام	روزهــای	اســارت	همینکــه	 چهــارم	شــهریور	۶۹ب
روی	صندلــی	اتوبــوس	نشســتم	جلــوی	چشــمانم	آمــد،	بایــد	
خوشــحال	بودــم	امــا	نبودــم،	انــگار	تمــام	احساســم	را	از	مــن	

گرفتــه	بودنــد.
ــن	 ــه	آن	دام ــی	ب ــام	خمین ــوِد	ام ــه،	نب ــود	ک ــا	بغضــی	ب تنه

ــی	زد. م
بچــه	هــا	خــاک	وطــن	را	مــی	بوســیدند	و	ســجده	ی	شــکر	
بــه	جــا	مــی	آوردنــد،	دیدــن	جملــه	ی	امــام	روی	پالکاردــی	
دــر	اردــوگاه	اســالم	آبــاد	غــرب	غمــم	را	بیشــتر	کرد،	نوشــته	
بود:اگــر	روزی	اســرا	برگشــتند	کــه	مــن	نبودــم	ســالم	مــرا	
بــه	آنهــا	برســانید	و	بگوییــد	خمینــی	بــه	فکرتــان	بــود،	دــر	
اســارت	بودــم	و	هــر	دــو	پدــرم	را	از	دســت	دادــه	بودــم،	نامه	
ای	کــه	دــر	اردــوگاه	تکریــت	بعــد	از	آتــش	بــس	بــه	دســتم	
ــه	 ــم	گفت ــش	برای ــود	و	هــر	کــس	از	دلتنگــی	های رســیده	ب

بــود،	کــه	هــر	کدــام	آرزوی	دیدــارم	را	داشــتند.
امــا	نامــی	از	پدــرم	نبــود،	نامــه	داشــت	بــه	مــن	مــی	گفــت	
کــه	پدــر	رفتــه	اســت	و	دیگــر	هیــچ	وقــت	او	را	نخواهــم	دید.	
ــه	همــراه	عدــه	 ــه	یاســوج	قدــم	گذاشــتم	عمویــم	ب وقتــی	ب
ــه	آبشــار	یاســوج	بردنــد	و	بعــد	از	 ــراد	فامیــل	مــرا	ب ای	از	اف
مدتــی	مــرگ	پدــرم	را	بــه	مــن	اطــالع	دادنــد.	چیــزی	کــه	
ــاور	کنــم.	 ــم	نمــی	خواســت	ب خودــم	مــی	دانســتم	امــا	دل

ــتم. ــاره	اش	را	داش ــن	دوب آرزوی	دید
۲۶	مردادمــاه	یادــآور	حماســه	آنهایــی	اســت	کــه	عاشــقانه	
ــه	ای	 ــت	بیگان ــه	دس ــن	ب ــاک	میه ــا	ذره	ای	از	خ ــد	ت رفتن
ــاک	 ــد	و	خ ــتاده	بمانن ــان	ایس ــروها	همچن ــا	س ــد،	ت نیفت
همچنــان	عاشــقانه	ای	باشــد	کــه	خونهــا	برایــش	ریختــه	و	

ــد. ــانده	ش ــا	فش جانه

ماجرای پناهندگی اسرا

روایتی از قلب بویراحمد تا کمپ ۱۷ تکریت
زینب امیدی
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ارگ کریمخـان شـیراز بـرای بـار دوم عرصـه افـرادی شـد کـه از دیوارهایـش باال 
می رونـد، امـا این بار کارشناسـان ایـن رویـداد را ناشـی از هیجانات برنامـه »ویدیو 

مپینـگ« می داننـد که اخیـرا شـهرداری اجـرا کرد.

بـازار مسـگران تبریـز رونـق همیشـگی را نـدارد و چنـد سـالی می شـود صـدای 
چکش هـا جـای خـود را بـه سـکوتی طاقـت فرسـا بخشـیده اسـت.

اینجـا بروجـرد پایتخـت ایرانـی »ورشـو« اسـت، جایـی کـه بـا رنـگ و بـوی فلـزی 
اروپایـی بـرای خـودش مکتبـی نـاب سـاخته؛ مکتـب »فلـزکاری« کـه روح را »جا« 

می دهـد، حکایتـی از مـس تـا طـا! 

یـک دهـه از احیـای هنر سـنتی گره چینـی در اسـتان مرکزی مـی گـذرد و باتوجه 
به ضـرورت ترویـج معمـاری ایرانی و ایجاد اشـتغال، نیاز اسـت کـه باتقویت جنبه 

هـای کاربـردی این هنـر زمینه مانـدگاری آن فراهم شـود.

میــرٍاث ایــــران
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دل  در  پیچ وخــم  پــر  جاده هــای 
جنگل هــای بلــوط و ســرزمینی پــر 
مردمــی  بــا  پلکانــی  خانه هــای  از 
بــا فرهنــگ خــاص و ویــژه اولیــن 
ــه  ــفر ب ــگر در س ــر گردش ــر ه تصاوی
منطقــه گردشــگری اورامــان از توابــع 

اســتان کردســتان اســت.

»اورامــان«	یــا	بــه	قــول	مردــم	محلــی	»هورامــان«	منطقه	ای	
اســت	کــه	بخشــی	از	آن	دــر	کشــور	ایــران	و	بخشــی	دیگــر	
جــزو	کشــور	عــراق	اســت	و	بــه	دلیــل	ویژگی	هــای	خــاص	و	
همچنیــن	فرهنــگ	منحصربه	فــرد	مردــم		ســاکن	دــر	ایــن	
منطقــه،	ایــن	روزهــا	بــه	شــهره	جهانــی	دســت	پیدــا	کردــه	

اســت.
بــرای	رســیدن	بــه	منطقــه	اورامــان	از	دــو	اســتان	کرمانشــاه	
و	کردســتان	جاده	هــای	ســخت	و	پــر	پیچ	وخمــی	دــر	
پیــش	اســت،	بایــد	کیلومترهــا	دــر	دــل	جنگل	هــای	بلــوط	
ــه	 ــن	منطق ــه	ای ــا	ب ــرد	ت ــی	ک ــرد	ط ــبز	منحصربه	ف و	سرس
ــماری	 ــتی	وبلندی	های	بی	ش ــارای	پس ــه	د ــی	ک ــید،	جای رس
اســت	و	مردمــش	نیــز	دــارای	فرهنــگ	خاصــی	هســتند.

ــود	 ــاز	می	ش ــه	آغ ــنندج	ک ــان	از	س ــه	اورام ــه	منطق ــفر	ب س
ــی	 ــگل«	می	رســیم،	جای ــه	روســتای	»ن دــر	طــول	مســیر	ب
کــه	یکــی	از	قرآن	هــای	تاریخــی	و	کتابــت	شــده	دــر	زمــان	
یکــی	از	خلفــای	راشــدین	نگهدــاری	می	شــود	و	حتمــاً	بــرای	
ــن	 ــن	دید ــی	و	همچنی ــی	و	دین ــرآن	تاریخ ــن	ق ــارت	ای زی

زیبایی	هــای	مســجد	محلــی	نیــم	ســاعتی	توقــف	نیــاز	اســت	
ــتای	 ــی	روس ــوان	از	بســتنی	های	محل ــارت	می	ت ــد	از	زی و	بع
ــم	 ــود	ه ــه	می	ش ــتا	تهی ــان	روس ــط	زن ــه	توس ــگل«	ک »ن

ــد	کــرد. خری
مســیر	۱۲۰	کیلومتــری	تــا	رســیدن	بــه	ســر	منــزل	مقصــود	
دــارای	پیچ	هــای	بســیاری	اســت	و	بــه	همیــن	دلیــل	بــرای	
ــن	 ــد	توقفــی	دیگــر	داشــت،	بهتری ــع	خســتگی	هــم	بای رف
مــکان	بــرای	توقــف	قهوه	خانــه	روســتای	»نــی	آبــاد«	اســت،	
ــت	و	 ــم	انتظار	شماس ــه	چش ــی	منطق ــان	محل ــه	ن ــی	ک جای
ایــن	نــان	محلــی	وقتــی	بــا	فراورده	هــای	لبنــی	محلــی	خــود	
روســتا	همــراه	شــوند	خــود	یــک	وعدــه	کامــل	غذایی	اســت.
ــتانی	کشــور	 ــز	شهرس ــن	مراک ــی	از	کوچک	تری ــار	یک ــن	ب ای
ــر	 ــه	د ــگل	و	البت ــل	جن ــر	د ــهری	د ــت،	ش ــیر	اس ــر	مس د
دامنــه	کوه	هــای	بلنــد	و	ســر	بــه	فلــک	کشــیده،	آری	اینجــا	
ــار	اعالم	شــده	از	 ــن	آم ــر	اســاس	آخری ســروآباد	اســت	کــه	ب
ســوی	مســئوالن	مرکــز	آمــار	هم	اکنــون	بالغ	بــر	۸۰	درصــد	
از	جمعیــت	شهرســتان	ســروآباد	روســتایی	بودــه	و	تنهــا	۲۰	

ــد. درصــد	از	آن	هــا	دــر	شــهر	ســروآباد	ســکونت	دارن

روستای دزلی؛ منطقه ای استتار شده در دل کوه
دــر	فاصلــه	۲۰	کیلومتــری	نرســیده	بــه	شــهر	مریــوان	دــر	
ــن	 ــد	و	ای ــه	ســمت	چــپ	پیچی ــد	ب ــزب	اهلل	بای ــه	راهی	ح س
بــار	وارد	جادــه	ای	می	شــویم	کــه	از	مســیر	طــی	شــده	
ــه	 ــر	ب ــای	س ــل	کوه	ه ــد	از	د ــه	و	بای ــر	بود ــم	ت پرپیچ	وخ
ــه	یکــی	از	روســتاهای	 ــا	ب فلــک	کشــیده	هــم	عبــور	کــرد	ت
منحصربه	فــرد	کشــور	رســید	کــه	اســم	آن	»دزلــی«	اســت.

ــی	و	 ــاص	جغرافیای ــرایط	خ ــل	ش ــه	دلی ــی	ب ــتای	دزل روس
ــتتار	 ــوه	اس ــل	ک ــر	د ــی	د ــای	محیط ــن	ویژگی	ه همچنی
ــزی	 ــم	چی ــه	آن	بنگری ــتا	ب ــروی	روس ــر	از	روب ــده	و	اگ ش
ــت	 ــی	اس ــن	ویژگ ــل	همی ــه	دلی ــود	و	ب ــاهده	نمی	ش مش
ــن	 ــل	ای ــه	و	از	د ــز	ســخت	کوش	بود ــتا	نی ــم	روس ــه	مرد ک
ســنگ	ها	روزی	خــود	و	خانوادــه	را	تأمیــن	می	کننــد.

ــور	 ــه	ای	صعب	العب ــی	وارد	گردن ــتای	دزل ــور	از	روس ــا	عب ب
می	شــویم	کــه	معمــوالً	دــر	روزهــای	ســرد	زمســتان	و	گاهی	
اوقــات	دــر	روزهــای	نخســتین	فروردین	بــه	دلیــل	بلندی	آن	
بــا	بــارش	بــرف	و	کــوالک	شــدید	مواجــه	شــده	و	راه	عبــوری	
ــد	روز	مســدود	 ــن	و	چن ــرای	چندی ــه	را	ب ــن	منطق ــم	ای مرد

می	کنــد.
چشــم	اندازهای	زیبــا	از	طبیعــت	بکــر	و	دســت	نخورده،	
و	 بلنــد	 کوه	هــای	 کبــک،	 خواندــن	 شــیرین	 صدــای	
منحصربه	فــرد،	خانــه	باغ	هــا	یــا	به	اصطــالح	محلی	هــا	
»هــه	وار«	و	...	ازجملــه	اولیــن	تصویرهایــی	اســت	کــه	چشــم	

هــر	بینندــه	ای	را	به	ســوی	خــود	می	کشــاند.
بعــد	از	طــی	کردــن	صدهــا	پیــچ	دــر	دامنه	کــوه	به	روســتای	
ــور	و	 ــل	عب ــه	دلی ــه	ب ــره	کــی«	می	رســیم،	روســتایی	ک »د
مــرور	زیــاد	طــی	ســالیان	اخیــر	بــزرگ	و	بزرگ	تــر	شــده	و	از	
روســتایی	کوچــک	دــر	دل	کــوه	بــه	روســتایی	تقریبــاً	بزرگ	
تبدیل	شــده	و	جمعیــت	آن	نیــز	چندیــن	برابــر	شــده	اســت.
ــم	اندازهای	 ــن	از	چش ــذت	برد ــتا	و	ل ــن	روس ــور	از	ای ــا	عب ب
ــاه	 ــد	کوت ــی	هرچن ــرای	لحظات ــاز	اســت	کــه	ب ــای	آن	نی زیب
هــم	کــه	شــده	دــر	چشــمه	پــر	آب	کنــار	جادــه	توقــف	کــرد	
ــه	ای	 ــد	جرع ــرون	می	آی ــوه	بی ــه	از	دــل	ک و	از	آب	ســردی	ک
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ــه	کــرد. ــوک	قل ــه	ن ــای	رســیدن	ب نوشــید	و	خــود	را	مهی
ژاالنه گردنه ای صعب العبور با چشم اندازهای زیبا

ــه	 ــره	ب ــد،	باالخ ــیب	تن ــا	ش ــاد	و	ب ــای	زی ــور	از	پیچ	ه ــا	عب ب
ــرز	 ــاً	م ــه	تقریب ــی	ک ــیم	جای ــه	می	رس ــه	ژاالن ــاالی	گردن ب
ــه	 ــه	ب ــت	و	وقتی	ک ــاه	اس ــتان	و	کرمانش ــتان	های	کردس اس
بــاال	می	رســیم	تــازه	روســتاهای	اورامــان	تخــت،	کمالــه	و	...	
هویدــا	می	شــوند	و	بــار	دیگــر	چشــم	اندازی	زیبــا	و	ترکیبــی	
ــار	چشــم	هــر	 از	کــوه،	جنــگل	و	البتــه	درختــان	گردــو	و	ان

ــد. ــوف	می	کن ــود	معط ــه	خ ــه	ای	را	ب بینند
بــرای	رســیدن	بــه	روســتای	اورامــان	بایــد	بــه	همــان	میــزان	
پیچــی	کــه	باالآمده	ایــم	پائیــن	برویــم	تــا	بــه	یکــی	از	
روســتاهای	ویــژه	و	خــاص	کشــور	کــه	به	ماســوله	کردســتان	
ــای	 ــه	خانه	ه ــی	ک ــیم،	جای ــت	برس ــده	اس ــهره	ش ــز	ش نی
پلکانــی	روی	هــم	قرارگرفتــه،	روســتا	دــر	دامنــه	کوهــی	بلند	
و	روبــروی	کوهــی	دیگــر	قرارگرفتــه	و	باعــث	شــده	اســت	تــا	
ــاهده	 ــی	مش ــای	خاص ــز	ویژگی	ه ــاری	نی ــوزه	معم ــر	ح د

ــود. ش
اینجــا	تــا	چنــد	ســال	قبــل	خبــری	از	ســیمان	و	گچ	و	ماســه	
ــط	بــا	 ــم	فق ــه	طبقه	ه ــا	س ــی	ت ــای	کاه	گل ــود،	خانه	ه نب
ســنگ	و	بدــون	اســتفاده	از	هــر	نــوع	مــالت	روی	هــم	قــرار	
می	گرفــت	و		دســتان	هنرمنــد	معمــاران	محلــی	بناهایــی	را	
شــکل	می	دــاد	کــه	ایــن	روزهــا	بــه	محلــی	بــرای	مطالعــه	و	
ــل	شــده	اســت. ــاز	تبدی ــاتید	حــوزه	ساخت	وس ــق	اس تحقی
روســتای	اورامــان	بــا	دــارای	بودــن	ویژگی	هــای	خــاص	دــر	
کنــار	فرهنــگ	بومــی	و	محلــی	مردــم،	طــی	چند	ســال	اخیر	
بــه	یکــی	از	مراکــز	اصلــی	گردشــگری	در	اســتان	کردســتان	
تبدیــل	شــده	اســت	و	بــه	همیــن	دلیــل	ایجــاد	مکان	هــای	
جدیــد	اقامتــی	و	رفاهــی	طــی	چنــد	ســال	اخیــر	دــر	ایــن	

روســتا	رشــد	دوچندانــی	پیدــا	کردــه	اســت.
بــا	حضــور	دــر	روســتای	اورامان	و	گشــتی	دــر	روســتا،	بازدید	
از	مســجد	تاریخی	و	ســنگی،	زیــارت	مقبره	پیرشــالیار،	دیدن	
ــان	و	 نمایشــگاه	های	صنایع	دســتی	مردــم	ســاکن	دــر	اورام
ــه	اولویت	هــای	اصلــی	 همچنیــن	وعده	غــذای	محلــی	ازجمل
اســت	کــه	بایــد	دــر	دســتور	کار	قــرار	گیــرد	و	البتــه	بــرای	
ــی	 ــاعت	کاف ــو	س ــی	د ــا	یک ــی	تنه ــه	زیبای ــن	این	هم دید
نیســت	و	اگــر	فرصــت	داشــته	باشــیم	بایــد	یک	شــب	را	دــر	
ــه	 ــتا	ک ــن	روس ــر	ای ــده	د ــتیجاری	پیش	بینی	ش ــن	اس اماک
ــپری	 ــد	س ــک	می	کش ــهر	را	ید ــم	ش ــا	اس ــن	روزه ــه	ای البت

کنیــم.
ــات	کافــی	اســت	۳۰	 ــرای	طــی	مســیر	دــر	منطقــه	اورامان ب
کیلومتــر	به	ســمت	مــرز	اســتان	های	کردســتان	و	کرمانشــاه	
ســپری	کنیــم	تــا	بــه	روســتاهای	»ســلین«	و	»بلبر«	برســیم	
کــه	البتــه	هرچند	ایــن	روزهــا	و	بعــد	از	آبگیــری	ســد	داریان	

ــوع	 ــی	ن ــده	اند	ول ــاحلی	ش ــی	س ــا	حدود ــتاها	ت ــن	روس ای
معمــاری	خــاص	حاکــم	بــر	آن	از	زیبایــی	آن	هــا	نمی	کاهــد.

ــتان و  ــرزی کردس ــه م ــل در نقط ــمه ب ــرش چش غ
ــاه کرمانش

بــا	عبــور	از	روســتاهای	»بلبــر«	و	»ســلین«	به	جایــی	
می	رســیم	کــه	تــا	چنــد	ســال	قبــل	غــرش	»چشــمه	بــل«	
ــر	 ــی	د ــمه	های	آب	معدن ــن	چش ــی	از	منحصربه	فردتری یک
کل	ایــران	و	شــاید	
هــم	بشــود	گفــت	
چشــم	 جهــان،	
ــه	ای	را	 ــر	بینند ه
خــود	 به	ســوی	
می	کــرد	 جلــب	
از	 بعــد	 ولــی	
ســد	 آبگیــری	
ایــن	 داریــان	
روزهــا	غــرش	بــل	
ــش	پیداکرده	 کاه
ــم	انحراف	 و	علیرغ
دــر	 ایجادشــده	

مســیر	ایــن	چشــمه	ولــی	دیگــر	شــکوه	و	جذابیت	قبلــی	آن	
باقــی	نماندــه	اســت.

ــا	عبــور	از	دــو	تونــل	 ــا	طــی	مســیر	یکــی	دودقیقــه	ای	و	ب ب
ــای	 ــتای	زیب ــه	روس ــویم	و	ب ــاه	می	ش ــتان	کرمانش وارد	اس

»هجیــج«	می	رســیم.
دیدــن	زیبایی	هــای	ایــن	روســتا،	غذاهــای	محلــی	تهیه	شــده	
و	البتــه	ســاحلی	کــه	بعــد	از	آبگیری	ســد	مهمان	مردم	شــده	
و	البتــه	هــوای	آن	را	تــا	حدودی	شــرجی	کرده	اســت	از	دیگر	
دیدنی	هــای	ایــن	روستاســت	کــه	بــرای	دیدــن	همــه	آن	هــا	
ــتا	 ــر	روس ــد	از	آبشــارهای	پشــت	س ــن	دیدوبازدی و	همچنی
کــه	البتــه	بیشــتر	دــر	فصــل	بهــار	چشــم	اندازهای	زیبایــی	را	

ــت	صــرف	کــرد. ــد	ســاعت	ها	وق ــد	بای ایجــاد	می	کنن
مســیر	منطقــه	اورامــان	بــه	ســمت	شــهر	روانســر	همچنــان	
ــر	 ــون	دیگ ــز	همچ ــیر	نی ــتاهای	مس ــارد	و	روس ــه	د ادام
روســتاهای	طــی	شــده	دــارای	جذابیت	هــای	منحصربه	فردی	
ــر	شــمار	انارســتان	ها	افزودــه	 ــا	عبــور	از	مســیر	ب هســتند،	ب
می	شــود	و	بخــش	زیادــی	از	درآمــد	مردــم	ایــن	منطقــه	هــم	

ــد. ــه	دســت	می	آی ــن	محــل	ب از	ای
ــب	 ــن	قال ــر	ای ــات	د ــه	اورامان ــای	منطق ــن	از	دیدنی	ه گفت
ــد	 ــه	را	بای ــن	منطق ــای	ای نمی	گنجــد	و	بســیاری	از	زیبایی	ه
از	نزدیــک	دیــد	تــا	از	آن	هــا	لــذت	بــرد	و	بــه	همیــن	دلیــل	
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ــتان  ــی در اس ــره چین ــنتی گ ــر س ــای هن ــه از احی ــک ده ی
مرکــزی مــی گــذرد و باتوجــه بــه ضــرورت ترویــج 
معمــاری ایرانــی و ایجــاد اشــتغال، نیــاز اســت کــه 
زمینــه  هنــر  ایــن  کاربــردی  هــای  جنبــه  باتقویــت 

شــود. فراهــم  آن  مانــدگاری 

ــاری	 ــر	معم ــمند	د ــای	ارزش ــی	از	هنره ــی	یک ــره	چین گ
اســالمی	ایــران	محســوب	مــی	شــود	و	پیشــینه	آن	متعلــق	
ــر	 ــن	هن ــه	ای ــت.	دامن ــوی	اس ــلجوقی	و	صف ــوره	س ــه	د ب
بســیار	گســترده	و	وســیع	اســت	بــه	نحــوی	کــه	دــر	بناهای	
گوناگــون	مذهبــی،	کاخ	هــا	و	ســراهای	بــزرگ،	جلــوه	هــای	
ایــن	هنــر	ســنتی	بــه	چشــم	مــی	خــورد	و	ظرافــت	آن	دــر	
پنجــره	هــا	و	درهــای	چوبــی،	تــوام	بــا	بــه	کاربردــن	شیشــه	

هــای	رنگــی	بســیار	کوچــک	نمایــان	مــی	شــود.
ــد	 ــی	مانن ــای	هندس ــرح	ه ــی	از	ط ــره	چین ــار	گ ــر	آث د
ــوزی	اســتفاده	مــی	شــود	کــه	دــر	همگــی	آنهــا	 مثلــث،	ل
قطعــات	چــوب،	ســنگ،	آجــر،	کاشــی	یــا	آینــه	بــه	اشــکالی	
هندســی	بــرش	دادــه	مــی	شــود.	هنــر	گــره	چینــی	عــالوه	
ــنتی	 ــتی	و	س ــای	دس ــر	ه ــب	هن ــر	اغل ــاری،	د ــر	معم ب
ایــران	ماننــد	ســنگ	تراشــی،	درودگــری،	منبــت	کاری	و...	
ــار	 ــز	برخورد ــی	نی ــه	کاربرد ــی	شــود	و	از	جنب مشــاهده	م

ــت. اس
دــر	اســتان	مرکــزی	هنرمندــان	بســیاری	دــر	ایــن	رشــته	
مشــغول	بــه	فعالیــت	مــی	باشــند،	البتــه	ایــن	هنــر	چــون	
دــر	گذشــته	از	کارایــی	الزم	برخوردــار	بودــه،	مدتــی	
منســوخ	شــده	بــود	و	مجددــا	چنــد	ســالی	اســت	کــه	دــر	

ــا	شــده	اســت. اســتان	احی
ــق	رشــته	هــای	مختلــف	صنایــع	دســتی	دــر	توســعه	 رون
ــر	اســت،	از	طرفــی	 اقتصادــی	و	اشــتغال	هــر	کشــوری	موث
نبایــد	از	توجــه	بــه	رشــته	هــای	ســنتی	غافــل	بــود.	رشــته	
ــی	مهجــور	 ــد	گــره	چینــی	زمان ــا	شــده	ای	مانن هــای	احی
ــار	 ــی	برخورد ــگاه	نســبی	خوب ــون	از	جای ــود	و	اکن ــه	ب ماند
اســت.	بایــد	توجــه	داشــت	کــه	بــا	تامیــن	مــواد	اولیــه	ایــن	
هنر-صنعــت	و	صادــرات	آن	بــه	خــارج	از	مرزهــا،	مــی	تــوان	

ــه	همــراه	آورد. ــرای	کشــور	و	اســتان	ب ارزآوری	را	ب
بــرای	احیــا	و	رونــق	ایــن	هنــر	دــر	راســتای	حفظ	یــک	هنر	
ســنتی	و	دســتی	و	همچنیــن	اشــتغال	و	درآمدزایــی،	بیش	
از	گذشــته	نیــاز	اســت	از	آن	حمایــت	شــود	تــا	فــروش	ایــن	
محصــوالت	دــر	بــازار	و	مجموعــه	هــای	نمایشــگاهی	صنایع	

دســتی	بــا	رونــق	و	اســتقبال	بیشــتری	همــراه	باشــد.
	

فعالیــت در عرصــه هنــر گــره چینــی بــه ســرمایه 
اولیــه نیــاز دارد

یــک	اســتاد	هنــر	گــره	چینــی	اســتان	مرکــزی	دــر	ارتبــاط	
ــا	نحــوه	فعالیــت	خــود	دــر	ایــن	حــوزه	اظهــار	کــرد:	۳۰	 ب
ســال	قبــل	یــک	کارگاه	نجــاری	تاســیس	کردــم	و	کارهــای	
عمومــی	خراطــی	و	نجــاری	انجــام	مــی	دادــم.	بــا	توجــه	به	
اینکــه	هنــر	گــره	چینــی	دــر	اســتان	منســوخ	شــده	بــود،	

دــر	ســال	۸۲	بــرای	احیــای	ایــن	هنــر	اقدــام	کردــم.	کــم	
ــن	حــوزه	ســاختم	و	فعالیــت	 ــر	ای ــار	متنوعــی	را	د ــم	آث ک

مــن	تــا	کنــون	بــه	قــوت	خــود	باقــی	اســت.
ــر	اســاس	 ــان	کــرد:	گــره	چینــی	ب ــوری	بی ــی	ن محمــد	عل
هندســه	چیدمــان	کارهــای	چوبــی	اســت	کــه	شــامل	زاویه	
هــای	مختلــف	از	قبیــل	صفــر	درجــه،	۲.۵	درجــه	و...	مــی	
باشــد.	همچنیــن	هنــر	گــره	چینــی	شــامل	ســبک	هــای	
ــامل	 ــود	ش ــام	خ ــر	کد ــی	اســت	و	ه ــی	و	ترک ــی،	عرب ایران

چنــد	نــوع	هســتند.
ایــن	هنرمنــد	اســتان	اظهــار	کــرد:	هــر	اســتان	و	شــهری	از	
چــوب	بومــی	منطقــه	خــود	بــه	عنــوان	مصالــح	گــره	چینی	
اســتفاده	مــی	کنــد	بــه	طــور	مثــال	دــر	شــهرهایی	نظیــر	
ــزد	بیشــتر	از	چــوب	چنــار	اســتفاده	 اصفهــان،	کاشــان	و	ی
مــی	کننــد	و	دــر	اســتان	مرکــزی	اســتفاده	از	چــوب	گردــو	

ــر	اســت. کاربردــی	ت
نــوری	عنــوان	کــرد:	دــر	گذشــته	گــره	چینــی	دــر	امامزاده	
هــا	و	اماکنــی	از	ایــن	قبیــل	کاربرد	بیشــتری	داشــته	اســت،	
امــا	امــروزه	اســتفاده	کاربردــی	تــری	پیدــا	کرده	بــه	طوری	
کــه	بــا	معمــاری	جدیــد	تلفیــق	پیدــا	کردــه	اســت	و	بایــد	با	

هــم	کاربردــی	تــر	شــود.
وی	گفــت:	گــره	چینــی	را	بــه	خاطــر	عشــقی	کــه	بــه	ایــن	
هنــر	دــارم	انجــام	می	دهــم	و	دــر	واقــع	درآمــد	چندانــی	از	
ــا	هزینــه	شــخصی	 ــار	را	ب آن	ندــارم	و	تولیــد	بســیاری	از	آث
خــود	انجــام	مــی	دهــم.	همچنیــن	تاکنــون	بــه	یکصــد	نفــر	

دــر	کارگاه	های	مختلــف	آمــوزش	داده	ام.
اســتاد	هنــر	گــره	چینــی	اســتان	اظهــار	کــرد:	قیمــت	تمــام	
ــی	از	 ــت	و	بخش ــاال	اس ــی	ب ــره	چین ــوالت	گ ــده	محص ش
ــد،	از	ســوی	دیگــر	 ــار	آن	را	ندارن ــد	آث ــی	خری مردــم	توانای
هنــوز	هــم	آن	طــور	کــه	بایــد	ایــن	هنــر	در	بیــن	مردــم	جا	

نیفتادــه	اســت.
ــا	معمــاری	 ــی	را	ب ــره	چین ــار	گ ــر	آث ــرد:	اگ ــان	ک ــوری	بی ن
امــروز	تلفیــق	کنیــم	مــی	تــوان	عــالوه	بــر	رونــق	بخشــی	به	
ایــن	هنــر،	حتــی	زمینــه	صادــرات	محصــوالت	آن	را	فراهــم	
ــر	 ــت	هن ــل،	وضعی ــد	ســال	قب ــه	چن ــه	نســبت	ب آورد.	البت

لزوم ماندگاری هنر گره چینی

میراث عصر سلجوقی مرّوج معماری ایرانی
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احیاشــده	گــره	چینــی	دــر	اســتان	مرکــزی	بهبــود	یافتــه	
اســت	امــا	بایــد	حمایــت	بیشــتری	صــورت	پذیــرد.

وی	خاطــر	نشــان	کــرد:	اگــر	فردــی	بدــون	کســب	مهــارت	
الزم	و	بــرای	تامیــن	هزینــه	زندگــی	یــا	تاســیس	کارگاه	بــه	
ــه	او	پیشــنهاد	 ایــن	رشــته	ورود	پیدــا	کنــد،	ایــن	هنــر	را	ب
نمــی	دهــم،	زیــرا	فــرد	دــر	وهلــه	اول	بایــد	از	تــوان	مالــی	
مناســب	برخوردــار	باشــد	و	از	طرفــی	کار	بــا	دســتگاه	هــای	

گــره	چینــی	و	چــوب	دشــوار	اســت.
	

ــره  ــر گ ــترده هن ــوزش گس ــرای آم ــی ب آمادگ
چینــی وجــود دارد

ــع	 ــی	و	صنای ــراث	فرهنگ ــرکل	می ــن	خصــوص	مدی ــر	ای د
دســتی	اســتان	مرکــزی	،	اظهار	کــرد:	گــره	چینــی	از	جمله	
هنرهــای	ســنتی	ارزشــمندی	اســت	کــه	دــر	یــک	برهــه	ای	
نــه	تنهــا	دــر	اســتان	بلکــه	دــر	ســایر	اســتان	هــای	کشــور	
ــا	 ــت،	ام ــه	اس ــی	بود ــه	فراموش ــده	و	روب ــع	ش ــول	واق مغف
دــر	ســال	هــای	اخیــر	بــا	توجــه	بــه	بعــد	زیبایــی	و	اصالــت	
بخشــی	بــه	فضاهــای	مذهبــی	و	اقامتــی،	مــورد	توجــه	قــرار	

ــه	اســت. گرفت
علیرضــا	ایزدی	گفــت:	مجموعه	ادــاره	کل	میــراث	فرهنگی،	
ــا	توجــه	 ــزی	ب ــع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	مرک صنای
ــن	رشــته	هنــری	گــره	چینــی	 ــه	وجــود	اســاتید	اهــل	ف ب
دــر	اســتان،	چنــد	ســالی	اســت	کــه	بــا	هدــف	احیــای	ایــن	
هنــر	و	ایجــاد	اشــتغال،	دــر	بحــث	آمــوزش	هنر	ســنتی	گره	

چینــی	ورود	پیدــا	کردــه	اســت.
ایزدــی	اظهــار	کــرد:	همچنیــن	ادــاره	کل	میــراث	فرهنگــی	
ــی	 ــر	صورت ــن	حــوزه	د ــال	ای ــان	فع ــا	مشــارکت	هنرمند ب
کــه	ادــاره	کل	آمــوزش	فنــی	و	حرفــه	ای	و	ادــاره	کل	زندان	
ــراد	 ــرای	اف ــته	را	ب ــن	رش ــوزش	ای ــب	آم ــای	مناس ــا	فض ه
ــه	آمــوزش	 ــرای	ارائ متقاضــی	فراهــم	ســازند،	از	آمادگــی	ب
هــای	الزم	دــر	رابطــه	بــا	هنــر	گــره	چینــی	برخوردار	اســت	

تــا	زمینــه	اشــتغال	و	درآمدزایی	بــرای	جوانــان	جویــای	کار،	
ــه	هنــر	و	ســایر	اقشــار	فراهــم	شــود. عالقمندــان	ب

مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	
اســتان	مرکــزی	خاطــر	نشــان	کــرد:	همچنیــن	هنرمندــان	
ایــن	رشــته	مــی	تواننــد	بــرای	رونــق	بیشــتر	دــر	کســب	و	
کار	خــود،	از	تســهیالت	اشــتغال	کــم	بهــره	اســتفاده	کننــد	
ــق	بیشــتر	ایــن	هنــر	و	 ــرای	رون کــه	ایــن	نیــز	زمینــه	ای	ب

اشــتغال	دــر	ایــن	حــوزه	اســت.

ــاری و...  ــی در معم ــره چین ــدن گ ــردی ش کارب
ــری ــته هن ــن رش ــد ای ــاز رش ــه س زمین

ــراث	 ــاره	کل	می ــتی	اد ــع	دس ــاون	صنای ــه،	مع ــر	ادام د
فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	مرکــزی	
ــزی	از	 ــتان	مرک ــر	اس ــی	د ــره	چین ــر	گ ــرد:	هن ــان	ک بی
پیشــینه	عمیقــی	برخوردــار	اســت	و	امامزادــگان	ســهل	
ــاوه،	 ــحاق	س ــید	اس ــاروق	و	س ــن	س ــی)ع(،	۷۲	ت ــن	عل ب
ــح	و	 ــاخت	ضری ــر	س ــه	د ــتند	ک ــی	هس ــه	بناهای از	جمل
ــر	 ــای	هن ــوه	ه ــا،	جل ــای	آنه ــره	ه ــر	و	پنج بخشــی	از	د

ــود. ــی	ش ــی	مشــاهده	م ــره	چین گ
ــزل	تاریخــی	 ــن	من ــاد:	همچنی ــه	د قاســم	کاظمــی	ادام
بهادــری	دــر	روســتای	اســفندان،	منــازل	روســتای	
ــهر	 ــر	ش ــن	د ــان	و	همچنی ــر	کمیج ــس	د ــی	وف تاریخ
تاریخــی	نــراق،	زیباتریــن	نمونــه	هــای	آثــار	گــره	چینــی	
ــوخ	 ــا	منس ــال	ه ــری	س ــته	هن ــن	رش ــارد.	ای ــود	د وج
ــا	 ــه	ب ــی	ک ــک	هنرمندان ــا	کم ــال	۸۷	ب ــود	و	س ــده	ب ش
چــوب	و	ایــن	هنــر	آشــنایی	داشــتند	ایــن	رشــته	را	دــر	
اســتان	احیــا	کردیــم	و	پــس	از	گذشــت	یــک	دهــه،	۱۵	
ــر	 ــار	کارگاه	موجــود	دــر	شــهر	اراک	د ــد	دــر	چه هنرمن

ــد. ــی	کنن ــت	م ــته	فعالی ــن	رش ای
معــاون	صنایــع	دســتی	ادــاره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	
دســتی	و	گردشــگری	اســتان	مرکــزی	عنــوان	کــرد:	روش	

ســاخت	محصــوالت	هنــر	گــره	چینــی،	»فــاق	زبانــه	و	کام	
زبانــه«	اســت	یعنــی	دــر	هــم	قفــل	و	بنــد	شــده	و	بر	اســاس	

نقــوش	هندســی	ســاخته	مــی	شــود.
وی	اظهــار	کــرد:	امــروز	از	ایــن	هنــر	دــر	بخش	تزیینــات	در	
معمــاری	هم	اســتفاده	مــی	شــود	و	جنبــه	کاربردــی	آن	در	
آپارتمــان	هــا،	ویتریــن	هــای	مغــازه	هــا،	میــز	و	مبلمــان	و...	
اســت	و	خوشــبختانه	مردــم	هــم	توانســته	انــد	بــا	ایــن	هنر	

ســنتی	ارتبــاط	برقــرار	کننــد.
ــه	لحــاظ	 ــا	ب ــد	تنه ــی	نبای ــره	چین ــه	گ ــت:	ب کاظمــی	گف
تزیینــی	نــگاه	کــرد	بلکــه	بایــد	بــه	صــورت	کاربردــی	مــورد	
اســتفاده	مردــم	باشــد	چــرا	کــه	مهــم	تریــن	کارکــرد	گــره	

چینــی	کاربردــی	بودــن	آن	دــر	زندگــی	امــروز	اســت.
وی	افــزود:	اســتفاده	از	بســته	هــای	حمایتــی	و	تســهیالت	
بانکــی	مــی	توانــد	بــه	هنرمندــان	و	ایجــاد	اشــتغال	دــر	این	
ــا	 ــوالت	آن	ه ــروش	محص ــث	ف ــد	و	بح ــک	کن ــه	کم زمین
بایــد	بــا	حمایــت	بخــش	دولتــی	و	مردــم	صــورت	پذیــرد.
معــاون	صنایــع	دســتی	ادــاره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	
ــه	 دســتی	و	گردشــگری	اســتان	مرکــزی	بیــان	کــرد:	غرف
هــای	محصــوالت	گره	چینــی	همیشــه	از	مهــم	تریــن	غرفه	
ــره	 ــار	گ ــود	و	آث ــی	ش ــوب	م ــتی	محس ــع	دس ــای	صنای ه
چینــی	اســتان	بــا	اســتان	هایــی	ماننــد	اصفهــان،	تهــران	و...	

دــر	حــال	رقابت	اســت.
ــار	 ــری	آث ــی	ظاه ــه	زیبای ــون	ب ــد	تاکن ــی	رس ــر	م ــه	نظ ب
هنــری	گــره	چینــی	و	جنبــه	تزیینــی	آن	توجــه	شــده	دــر	
ــا	 ــق	پید ــرایط	روز	تلفی ــا	ش ــر	ب ــن	هن ــد	ای ــه	بای ــی	ک حال
ــه	کار	 ــازل	ب ــاری	من ــر	معم ــال	د ــود،	مث ــد	ش ــد	و	تولی کن
گرفتــه	شــود.	هنــر	گــره	چینــی	عــالوه	بــر	ایجــاد	اشــتغال	
ــا	فراهــم	کردــن	زیرســاخت	هــای	الزم	مــی	 دــر	داخــل،	ب
توانــد	یــک	ظرفیــت	منحصــر	بــه	فــرد	صادراتــی	باشــد	کــه	
ایــن	امــر	نیازمنــد	توجــه	و	حمایــت	مســئولین	از	ایــن	هنــر	

ــت. اس
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میـراث ایــران

ایرانــی  پایتخــت  بروجــرد  اینجــا 
ــگ  ــا رن ــه ب ــی ک ــت، جای ــو« اس »ورش
بــرای  اروپایــی  فلــزی  بــوی  و 
ســاخته؛  نــاب  مکتبــی  خــودش 
ــا«  ــه روح را »ج ــزکاری« ک ــب »فل مکت
ــا!  ــا ط ــس ت ــی از م ــد، حکایت می ده

نقش	هـا	آرام	آرام	روی	کاسـه	مسـی	خودش	را	نشـان	می	دهد،	
هـر	بـار	کـه	کار	نقش	بندـی	یک	طـرف	تمـام	می	شـود	دایـره	
کاسـه	را	می	چرخانـد	و	نوبـت	را	بـه	ربـع	بعدـی	می	دهـد،	
سـاعت	ها	زمـان	می	بـرد	تـا	نقش	ها	دست	به	دسـت	هـم	دهند	

و	اتحاد	و	پیامشـان	یکدسـت	شـود.
ــش	و	 ــا	نق ــو«	ب ــینی	»ورش ــم	زن	س ــرد	قل ــت	م ــار	دس کن
نگارهــای	اســلیمی	خودــش	و	زیبایی	هایــش	را	بــه	رخ	
ــا	 ــتن	گل	و	برگ	ه ــی	نگاش ــت	به	تازگ ــوم	اس ــد،	معل می	کش
روی	ســینی	تمام	شــده	و	قــرار	اســت	پشــت	ویتریــن	از	
ــرد	 ــو	و	م ــس	و	ورش ــت	م ــد،	حکای ــری	کن ــتری	ها	دلب مش
قلــم	زن،	روایــت	تاریــخ	هنرمندــی	مردمــان	ایــن	دیــار	اســت.
مــرد	قلــم	زن	لبخنــد	روی	لبــش	پــاک	نمی	شــود،	بــا	
می	دهــد،	 ربــط	 و	 عجیــب	خــط	می	کشــد	 تمرکــزی	
ــد	 ــه	بگوی ــد	جمل ــد،	می	خواه ــرف	نمی	زن ــط	کارش	ح وس
از	حــال	و	هــوای	قلم	زنــی	اجــازه	می	گیــرد	و	بــه	هــوای	
ــی	از	 ــه	کوچک ــا	صحن ــد:	اینج ــد؛	می	گوی ــان	می	پیوند بحثم
زیبایی	هــای	صنایع	دســتی	پایتخــت	»ورشــو«	اســت.

انحصاری ترین صنایع دستی
ایــران	 صنایع	دســتی	 تکنیکی	تریــن	 دیــار	 را	 لرســتان	
نامیده	انــد،	جایــی	کــه	رنگارنگــی	ایــن	هنــر	و	صنعــت	

جاذبه	هــای	زیادــی	خلــق	کردــه	اســت.
کارشناســان	امــر	معتقدنــد	کــه	جغرافیایــی	متنوع	لرســتان	و	
ــوش	و	صنایع	دســتی	 ــوع	نق ــر	تن ــتان	د ــن	اس زیســت	بوم	ای
آن	نقــش	بســزایی	داشــته	به	طوری	کــه	کار	هنرمندــان	
ــن	صنایع	دســتی	 ــز	ورشــو	از	انحصاری	تری بروجردــی	روی	فل

ــود. ــوب	می	ش ــور	محس کش
هنرمندـان	دیـار	بروجـرد	بـا	اسـتفاده	از	فـن	چکـش	کاری	و	
خم	کاری	با	وسـایل	سـاده	و	همچنین	نیـروی	بـازوی	خود،	به	
خلق	آثار	فلزی	بسـیار	زیبایـی	از	ورقهای	ورشـویی	می	پردازند	
کـه	ازجملـه	آن	می	توان	به	ظروف	غذاخوری،	سـماور،	سـینی،	

قندـان،	چایدان،	گالب	پـاش	و	...	اشـاره	کرد.
ــس	می	کشــد	و	 ــوز	نف ــازار	بروجــرد	هن راســته	مســگرهای	ب
ــار	 ــان	پاید ــار	همچن ــن	دی ــه	ای	ای ــای	حرف شــهرت	قلم	زن	ه
ــر	 ــه	د ــرات	ک ــر	خاط ــط	د ــی	نه	فق ــن	هنرمند ــا	ای ــت	ت اس
زندگــی	روزمــره	مردمــان	ایــن	دیــار	جایــش	را	حفــظ	کنــد.

	
بروجرد پایتخت »ورشو« 

قدیمی	هـای	بـازار	تاریخـی	بروجـرد	می	گوینـد	کـه	صنعـت	
ورشـو	سـازی	درگذشـته	های	نه	چندان	دور	در	شـهر	بروجرد	
رونـق	فراوانـی	داشـته	و	بخـش	وسـیعی	از	بـازار	قدیمـی	این	

شـهر	را	بـه	خـود	اختصـاص	می	داده	اسـت.
گســتردگی	ایــن	هنــر	درگذشــته	های	هنرمندــی	ایــن	
ــم	 ــو	باه ــرد	و	ورش ــام	بروج ــه	ن ــه	ک ــه	ای	بود ــار	به	گون دی

اســت. آمیخته	شــده	
پیش	ترهــا	ایــن	فلــز	به	صــورت	ورق	از	کشــور	آلمــان	و	
ــا	داشــتن	جــال	 ــران	وارد	می	شــده	اســت	و	ب ــه	ای لهســتان	ب
ــن	 ــیدگی،	آن	را	»ژرم ــل	پوس ــر	مقاب ــی	د ــت	طوالن و	مقاوم

ــد. ــالق	می	کردن ــز	اط ــیلور«	نی س

عــزم ســازمان میــراث فرهنگــی بــرای ثبــت 
ــو«  ــی »ورش ــهر مل ــوان ش ــه عن ــرد ب بروج

یارمحمدـی	رئیـس	ادـاره	میـراث	فرهنگـی،	صنایع	دسـتی	و	
گردشـگری	بروجـرد	در	ایـن	رابطه	با	بیـان	اینکه	در	گذشـته	
ای	نسـبتا	دـور	بروجـرد	حداقـل	دـارای	۲۰۰	کارگاه	صنعـت	
ورشـو	سـازی	بـود،	اظهار	داشـت:	ایـن	صنعت	در	طول	سـال	
هـای	گذشـته	دـر	مواجه	بـا	صنایـع	ماشـینی	رو	به	افـول	می	
رود	و	مشـخصا	در	طی	۲.۵	سـال	گذشته	عزم	سـازمان	میراث	
فرهنگی	و	همچنین	مسـئوالن	شهرسـتان	بر	این	بـود	که	این	

هنـر	صنعـت	را	مجدد	احیـا	کنیم.
ــع	 ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــرکل	می ــمی	مدی ــن	قاس ــید	امی س
دســتی	و	گردشــگری	لرســتان	نیــز	دــر	ایــن	رابطــه	بــا	بیــان	
اینکــه	دــر	تاریــخ	۳۱	تیرمــاه	امســال	دــر	عمــارت	تاریخــی	
ــتی	 ــع	دس »کوشــک«	جایــی	کــه	مــی	بایســت	از	صنای
ــود	 ــرد	ب ــازی«	بروج ــان	»وشورس ــه	هم ــتان	ک ــب	اس منتخ
دفــاع	مــی	کردیــم،	اظهــار	داشــت:	پــس	از	بررســی	هایــی	
کــه	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	و	معاونــت	صنایــع	دســتی	و	
هنرهــای	ســنتی	صــورت	گرفــت،	شــهر	بروجــرد	بــه	عنــوان	

ــه	شــد. ــی	»ورشــو«	پذیرفت شــهر	مل

تالش برای بومی سازی آلیاژ صنعت »ورشو«  
ــزوم	ایجــاد	زیرســاخت	هایــی	دــر	شــهر	 ــر	ل ــا	تاکیــد	ب 	وی	ب
ــی	 ــهر	مل ــوان	ش ــه	عن ــهر	ب ــن	ش ــی	ای ــرای	معرف ــرد	ب بروج
»ورشــو«،	اظهــار	داشــت:	یکــی	از	ایــن	اقدامــات	ایــن	بودــه	
کــه	نمادــی	از	صنعــت	»ورشــو«	را	دــر	یکــی	از	میادین	شــهر	

بروجــرد	ایجــاد	کنیــم.
وی	بــا	تاکیــد	بــر	ایجــاد	خانــه	»ورشــو«	دــر	شــهر	بروجــرد،	
تصریــح	کــرد:	بایــد	بــا	اقدامــات	الزم	صنعــت	»ورشــو«	را	دــر	

شــهر	بروجــرد	پررنــگ	تــر	کنیــم.
ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــاهد	 ــزی	الزم	ش ــه	ری ــا	برنام ــد	ب ــرد:	بای ــد	ک ــتان	تاکی لرس
ــی	 ــهر	جهان ــوان	ش ــه	عن ــرد	ب ــهر	بروج ــدن	ش ــی	ش جهان

ــیم. ــو«	باش »ورش
ــه	فعالیــت	۵۰	کارگاه	ورشــو	 ــا	اشــاره	ب قاســمی	دــر	ادامــه	ب
ســازی	دــر	شــهر	بروجــرد،	عنــوان	کــرد:	متاســفانه	تــا	کنــون	
ــر	 ــو«	را	د ــت	»ورش ــاژ	و	ورق	صنع ــه	آلی ــم	ک ــته	ای نتوانس

ــم. ــی	ســازی	کنی اســتان	بوم

ــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	دــر	ایــن	راســتا	از	یکــی	از	شــرکت	 وی	ب
ــاژ	 ــازی	آلی ــی	س ــرای	بوم ــتان	ب ــان	اس ــش	بنی ــای	دان ه
ــزود:	 ــم،	اف صنعــت	»ورشــو«	دــر	اســتان	اســتفاده	کردــه	ای
امیدواریــم	بــا	اســتفاده	از	ظرفیــت	این	شــرکت	دانــش	بنیان	
شــاهد	بومــی	ســازی	صنعــت	ورشــو	و	همچنیــن	بــه	مرحلــه	

تولیــد	بومــی	دــر	ایــن	زمینــه	برســیم.
	

رونمایی از تابلوی بروجرد به عنوان شهر ملی ورشو
ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــر	 ــو	د ــابقه	ورش ــه	س ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــان	اینک ــا	بی ــتان	ب لرس
بروجــرد	ادــاره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	
ــهر	 ــوان	ش ــه	عن ــرد	را	ب ــتان،	بروج ــتان	لرس ــگری	اس گردش
ملــی	ورشــو	کشــور	معرفــی	کــرد،	افــزود:	انتخــاب	بروجــرد	
بــه	عنــوان	شــهر	ملــی	ورشــو	باعــث	مــی	شــود	دولــت	بــرای	
حمایــت	از	ورشــو	ســازی	بــه	ایــن	صنعــت	بودجــه	اختصــاص	
دهــد	و	دــر	نهایــت	رونــق	کارگاه	هــای	تولیدــی	این	هنــر	صنعت	

ــد	داشــت. ــال	خواه ــر	اســتان	و	شــهر	بروجــرد	را	بدنب د
قاسـمی،	اضافـه	کـرد:	بـه	زودی	بـا	حضـور	خانـم	محمودیان	
معـاون	صنایـع	دسـتی	و	هنرهـای	سـنتی	سـازمان	میـراث	
فرهنگـی،	صنایـع	دسـتی	و	گردشـگری	کشـور	رونمایـی	از	
تابلـوی	بروجـرد	به	عنوان	شـهر	ملی	ورشـو	انجام	خواهد	شـد.
ــع	 ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــاره	کل	می ــاون	اد ــینی	مع باباحس
ــام	 ــا	انج ــه	ب ــان	اینک ــا	بی ــتان	ب ــگری	لرس ــتی	و	گردش دس
مســتند	نــگاری	هایــی	کــه	دــر	ایــن	زمینــه	انجــام	گرفــت	و	
پروســه	ایجــاد	کارگاههــای	آموزشــی	بــرای	حفــظ	و	احیــای	
ایــن	رشــته،	بروجــرد	بــه	عنــوان	شــهر	ملــی	»ورشــو«	معرفی	
ــار	داشــت:	حدــود	دــو	ســالی	طــول	کشــید	کــه	 شــد،	اظه
خوشــبختانه	بروجــرد	بــه	عنــوان	اولیــن	شــهر	صنایع	دســتی	

ــه	ثبــت	رســید. اســتان	ب
ــماره	۱۰۱۶	 ــه	ش ــو	ب ــن	روی	ورش ــارت	و	ف ــت:	مه وی،	گف
ــی	روی	ورشــو	دــر	شــهر	بروجــرد	 ــاه	ســال	۹۱	و	قلمزن تیرم
ــار	 ــت	آث ــر	فهرس ــال	۹۶	د ــفندماه	س ــماره	۱۵۶۰	اس ــه	ش ب

ــیده	اســت. ــت	رس ــه	ثب ــوس	کشــور	ب ناملم
ــتاد	 ــوان	اس ــه	می	ت ــن	حرف ــان	ای ــته	ترین	هنرمند از	برجس
علــی	میناگــر،	مرحــوم	اســتاد	رئــوف،	مرحــوم	اســتاد	قریــب،	
ــا	 ــتاد	علیرض ــاد	آور،	اس ــد	ب ــتاد	محم ــوز،	اس ــتاد	رضاگلد اس

ــرد. ــام ب ــه فرخــی و … را ن شــاددل، اســتاد ماشــاء ال

بروجرد شهر ملی »ورشو«؛

مکتب »فلزکاری« که روح را »جال« می دهد/ حکایتی از مس تا طال!

فاطمه حسینی
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میـراث ایــران

رونــق  تبریــز  مســگران  بــازار 
همیشــگی را نــدارد و چنــد ســالی 
جــای  چکش هــا  صــدای  می شــود 
خــود را بــه ســکوتی طاقــت فرســا بخشــیده اســت.

یادــم	مــی	آیــد	وقتــی	کــه	خردســال	بودیــم		بــا	مادــرم	بــه	
بــازار	مــی	رفتیــم	از	راســته	ای	عبــور	مــی	کردیــم	کــه	فقــط	
صدــای	جرینــگ	جرینــگ	فضــا	را	پــر	مــی	کــرد	و	ســمفونی	
ــا	 ــن	روزه ــفانه	ای ــی	متاس ــی	آورد	ول ــود	م ــه	وج ــی	ب زیبای
ــا	از	 ــز	تنه ــازار	مســگری	تبری ــر	ب ــی	د موســیقی	چکــش	زن
یــک	حجــره	آن	بــه	گــوش	می	رســد.	بــازار	مســگران	تبریــز	
ــوازی	 ــل	ن ــم	د ــر	آن	ریت ــور،	د ــان	د ــه	چند ــه	روزگاری	ن ک
ــی	و	تولیــد	بــه	گــوش	می	رســید،	 از	صدــای	چکــش	زن
حــال	دیگــر	خبــری	از	آن	ســر	و	صدــا	نیســت	و	امــروزه	دــر	
ســکوتی	غریــب	کــه	خبــر	از	احتضــار	هنر	مــس	تبریز	اســت	
ــده	از	 ــر	ش ــازار	پ ــن	ب ــد	و	ای ــپری	می	کن ــود	را	س روزگار	خ

اجنــاس	چینــی	و	غیــر	وطنــی.
چندســالی	می	شــود	ســرخی	ظــروف	مســی	دــر	بــازار	
ــاد	 ــز	تعد ــه	ج ــورد	و	ب ــم	نمی	خ ــه	چش ــز،	ب ــگران	تبری مس
ــا	 ــه	حجره	ه ــی،	بقی ــس	فروش ــای	م ــی	از	حجره	ه معدود
ــوازم	بهداشــتی	 ــزارآالت،	ل ــای	اب ــه	حجره	ه جــای	خــود	را	ب

ــت. ــه	اس ــات	داد و	حبوب
ــر	از	 ــد	نف ــا	چن ــه	ب ــزارش	و	مصاحب ــه	گ ــرای	تهی ــی	ب وقت
ــت	 ــر	دس ــان	هن ــام	روزی	صاحب ــر	کد ــه	ه ــاران	ک حجره	د
ــی	 ــا	اســتقبال	حجره	های ــم،	ب ــازار	رفت ــه	ب ــد	ب ــش	بودن خوی
کــه	بــا	فــروش	ابــزارآالت،	خشــکبار	و	کاالهــای	بهداشــتی	به	

ــدم. ــه	رو	ش ــیده	اند	رو	ب ــت	بخش ــود	زین خ
ورودــی	بــازار،	بیشــتر	بــه	بــازار	کشــمش	فروشــی	،	تنباکــو	
ــد	 ــگران؛	بای ــازار	مس ــا	ب ــارد	ت ــباهت	د ــی	ش ــال	فروش و	زغ
ــازار	مســگران	زمیــن	 ــر	ب ــن	چنــد	دهــه	اخی گفــت	طــی	ای
تــا	آســمان	فــرق	کردــه	اســت	حــال	و	هــوای	غریبــی	پیدــا	
کردــه،	نــه	خبــری	از	صدــای	دــل	نشــین	چکــش	بــود	و	نــه	

هــم	همــه	ی	دوســت	دــاران	ایــن	صنعــت.
وارد	بــازار	مســگران	کــه	شــدم	تنهــا	یــک	صدــای	چکــش	

ــه	 ــدم	ک ــه	ش ــریع	متوج ــید	و	س ــم	رس ــه	گوش ــی	ب زن
ــا	 ــاری	ب ــد	ب ــد	اســت	چن ــا	محم ــی	آق ــای	چکــش	زن صد
تنهــا	مســگر	فعــال	ایــن	بــازار	صحبــت	کردــه	ام.	ایــن	بــار	
ــی	 ــواز	چکــش	زن ــل	ن ــم	د ــیدم	و	ریت ــع	رس ــه	موق ــز	ب نی
آقــا	محمــد	مــرا	نیــز	بســیار	خوشــحال	کــرد؛	نزدیــک	تــر	
ــن	 ــر	زمی ــزرگ	مســگری	را	ب ــم	ســندان	ب ــه	شــدم	دید ک
کوبیدــه	و	شــروع	بــه	چکــش	زدــن	می	کنــد	و	چــه	خــوب	
ــازار	 ــی،	ســکوت	ب ــم	دل	نشــین	چکــش	زن ــه	ریت اســت	ک

را	درهــم	می	شــکند.
ــود	کــه	از	هــر	رهگــذری	 ــازار	اولســون،	تنهــا	جملــه	ای	ب ب
کــه	از	مقابــل	حجــره	آقــا	محمــد	رد	شــد،	شــنیدم	.	بایــد	
بگویــم	بــازار	مســگران	اســت	و	یــک	آقــا	محمــد	کــه	بــرای	
ــام	و	 ــد	ن لحظــه	ای	دســت	از	کار	نکشــیده	و	تــالش	می	کن
ــازار	تــا	ابــد	باقــی	بمانــد.	ســالم	و	خدــا	قــوت	 آوازه	ایــن	ب

گفتــم،	آقــا	محمــد	زحمــت	کشــید	و	برایــم	یــک	صندلــی	
ــای	 ــه	تماش ــم	ب ــن	ه ــا	م ــت	ت ــش	گذاش ــار	خود ــر	کن د
ــز	 ــی	نی ــت	و	گوی ــم	گف ــا	ه ــینم	و	ب ــی	بنش ــش	زن چک

ــیم	. ــته	باش داش

ــن  ــاره در ای ــق دوب ــه آرزوی رون ــگری ک ــا مس تنه
ــازار را دارد ب

محمــد	نوحــه	خــوان،	مســگری	۶۰	ســاله	اســت	کــه	از	دوران	
ــد	کــه	 ــی	می	گوی ــازار	بودــه	و	از	روزهای ــن	ب کودکــی	دــر	ای
ــازار،	هــر	روز	 ــن	ب ــه	ای ــاه	مدرســه	خــود	ب ــه	دلیــل	راه	کوت ب
بعــد	از	تعطیلــی	مدرســه	بــه	بــازار	می	آمــد	تــا	کمــک	دســت	
پدــر	باشــد؛	دــل	پــری	هــم	از	رکــود	شــغل	مســگری	نســبت	
ــارد	و	از	اینکــه	 ــازار	د ــن	ب ــر	ای ــه	هــم	صنف	هــای	خــود	د ب

ایــن	بــازار	بــا	ســکوت	همــراه	گشــته	غصــه	مــی	خــورد.
مســگر	واقعــی	اگــر	چکــش	نزنــد	مســگر	نیســت	بلکــه	دکور	

اســت
ــی	دســت	نمی	کشــد	و	 ــا	محمــد	لحظــه	ای	از	چکــش	زن آق
معتقــد	اســت	کــه	اگــر	مســگر	واقعــی،	چکــش	نزنــد	مســگر	
نیســت	بلکــه	دکــور	اســت؛	مســگری	دــر	قدیــم	چنیــن	نبود	
ــور	 ــرد	این	ط ــد	کار	می	ک ــواره	بای ــی	هم ــگر	واقع ــک	مس و	ی
ــر	 ــی،	هن ــم	کــه	اگــر	دــر	شــغل	مســگری	چکــش	نزن بگوی
مســگری	دــر	وجودــت	نیســت	و	هیــچ	وقــت	مســگر	موفقی	

نمی	شــوی.
متأســفانه	االن	سیســتم	بــه	کلــی	تغییــر	کردــه	و	مســگرانی	
کــه	تــازه	وارد	بــازار	شــده	اند	همــه	مصــرف	کنندــه	
ــد	و	 ــاس	حاضــری	را	می	خرن ــه؛	اجن ــه	تولیدکنند هســتند	ن
ــرخ	 ــد	ن می	فروشــند	و	اســم	خــود	را	مســگر	گذاشــته	اند.	بای
گــذاری	مناســبی	دــر	ایــن	شــغل	وجــود	داشــته	باشــد	تــا	
ــد	 ــت	کنن ــن	حــوزه	فعالی ــر	ای ــرخ	د ــا	آن	ن ــق	ب ــه	مطاب هم
متأســفانه	دــر	حــال	حاضــر	کنتــرل	قیمــت	وجــود	ندــارد	و	

ــد. ــل	می	کنن ــرانه	عم ــه	خودس هم
ــون	 ــازه	وارد،	بد ــگران	ت ــه	مس ــه	ب ــت	ک ــکل	اینجاس مش
حســاب	و	کتــاب	و	حتــی	امتحــان،	پروانــه	صادــر	می	کننــد	و	
آنــان	نیــز	بــه	مردــم	آدــرس	اشــتباه	می	دهنــد	و	می	گوینــد	
مــس	چینــی	اســت؛	دــر	حالــی	کــه	مــس	از	ایــران	بــه	چیــن	

فراموشی صنایع دستی بومی؛ 

ریتمی که دیگر نواخته نمی شود/ سکوت به جان بازار مسگران افتاد 
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میـراث ایــران

ــاً	 ــد.	صرف ــران	بیای ــه	ای ــن	ب ــس	از	چی ــه	م ــه	اینک ــی	رود	ن م
بــرای	اینکــه	مردــم	را	گمــراه	کننــد	حرف	هــای	بــی	پایــه	و	
اســاس	تحویــل	مردــم	می	دهنــد.	وارد	شــدن	مــس	از	چیــن	

بــه	ایــران	کامــاًل	غیرمنطقــی	اســت.
	

مسگری شغل پدربزرگم بود
ــای	 ــن	صد ــه	ای ــود	ک ــا	ب ــد	پید ــا	محم ــتکش	کار	آق از	دس
چکــش	همــواره	نواختــه	می	شــود	و	وقتــی	هــم	کــه	از	
ــن	 ــط	م ــازار	فق ــن	ب ــر	ای ــد	:	د ــم	می	گوی ــود	او	می	پرس خ
ــد	کــه	برخــی	 ــم؛	کل	خانوادــه	مــن	مســگر	بودن کار	می	کن
ــل	 ــه	دلی ــز	ب ــی	نی ــد	و	برخ ــما	داده	ان ــه	ش ــان	را	ب عمرش
کهولــت	ســن،	قدــرت	چکــش	زنــی	ندارنــد.	مســگری	شــغل	
پدــری	و	پدربزرگــم	اســت	کــه	همــه	دــر	ایــن	حرفــه	فعالیت	
کردــه	و	تمــام	عمــر	خــود	را	بــه	پای	ایــن	حرفــه	گذاشــته	اند	

ــه	ام. ــان	اســتفاده	کرد ــر	آن ــز	از	هن ــن	نی و	م
ــهر	 ــه	ش ــود	ب ــفر	خ ــی	از	س ــره	جالب ــد	خاط ــا	محم آق
اصفهــان	برایــم	تعریــف	می	کنــد	کــه	روزی	کــه	بــه	
ــود	 ــره	خ ــل	حج ــر	مقاب ــگری	د ــود	مس ــه	ب ــان	رفت اصفه
مشــغول	کار	بــود	و	مردــم	دــور	او	حلقــه	زدــه	و	با	حســرت	
بــه	او	نــگاه	می	کردنــد؛	جالــب	اینجاســت	وقتــی	مــن	دــر	
ــوم	 ــی	می	ش ــه	چکش	زن ــغول	ب ــود	مش ــره	خ ــل	حج مقاب
ــوند؛	 ــد	و	رد	می	ش ــی	گیرن ــود	را	م ــای	خ ــی	گوش	ه برخ
فرهنــگ	افــراد	بــا	همدیگــر	متفــاوت	اســت	برخــی	نیــز	بــا	
ــه	 ــوت	ک ــد	خداق ــره	ام،	می	گوین ــل	حج ــدن	از	مقاب رد	ش
ــازار	را	زندــه	نگــه	داشــته	ای.	متأســفانه	 ــام	و	آوازه	ایــن	ب ن
برخــی	انتظــار	دارنــد	بدــون	اینکــه	بفهمنــد	چــه	زحمتــی	
ــن	ظــروف	کشــیده	می	شــود،	حاضــری	 ــرای	ســاختن	ای ب
از	آنهــا	اســتفاده	کننــد	و	تمایلــی	ندارنــد	تــا	ارزش	واقعــی	

ــد. ــرا	بدانن آن

 مسئولین بازار مسگران را از یاد برده اند
زمانــی	کــه	ســخن	از	مشــکالت	می	شــود	قامــت	هنرمندانــی	
ــد	خــم	 ــر	خــود	را	صــرف	مســگری	کرده	ان ــه	بیشــتر	عم ک
ــه	 ــئولین	ب ــی	مس ــم	لطف ــز	از	ک ــد	نی ــا	محم ــود	آق می	ش
ــازار	را	از	یــاد	 ــه	کلــی	ایــن	ب ــازار	مســگران	می	گویــد	کــه	ب ب
ــه	حســاب	 ــک	شــغل	ب ــوان	ی ــه	عن ــد	و	مســگری	را	ب برده	ان
ــگران،	 ــازار	مس ــر	ب ــه	د ــه	همیش ــی	ک ــر	حال ــد.	د نمی	آورن
آهنــگ	دــل	نشــین	چکــش	زنــی	همــواره	نواختــه	می	شــد	و	
مردــم	بــرای	تماشــا	حتمــاً	بــه	ایــن	بــازار	ســری	می	زدنــد.	
متأســفانه	بخاطــر	گردشــگری	و	جــذب	توریســت	بــه	همــه	
ــگران؛	 ــازار	مس ــز	ب ــم	ج ــت	می	دهی ــا	اهمی ــن	و	بازاره اماک
ــزی	 ــر	چی ــه	ه ــد	ب ــازار	را	ببینی ــن	ب ــی	ای ــان	ورود خودت

ــازار	مســگران. شــباهت	دــارد	جــز	ورودــی	ب
معصومــه	خانــم	یکــی	از	خریدارانــی	بــود	کــه	دــر	ایــن	بــازار	
ــت	 ــن	صحب ــا	م ــز	ب ــه	ای	نی ــد	کلم ــرو	شــدم	و	چن ــا	او	روب ب

ــرد. ک
ایــن	بانــوی	خانه	دــار	می	گویــد	:	دــر	ایــام	قدیــم	زمانــی	کــه	
ــی،	شــنیدن	 ــازار	می	آمدیــم	از	صدــای	چکــش	زن ــه	ایــن	ب ب
ــای	 ــال	مغازه	ه ــا	ح ــود	ام ــن	ب ــر	ممک ــر	غی ــای	همدیگ صد
ــد	 ــه	قص ــده	ک ــی	ش ــه	مغازه	های ــل	ب ــی	تبدی ــس	فروش م
ــود.	 ــاک	ش ــم	پ ــن	مرد ــی	از	ذه ــه	کل ــازار	ب ــن	ب ــارد	ای د
ــر	 ــر	ه ــای	مســی	د ــگ	و	قابلمه	ه ــته	دی ــوران	گذش ــر	د د
خانــه	ای	وجــود	داشــت	و	بــرای	طبــخ	غذاهــا	از	آن	اســتفاده	
می	شــد	امــا	دــر	حــال	حاضــر	از	همیــن	ظــروف	مســی	بــرای	
زینــت	بخشــیدن	بــه	جهیزیــه	عــروس	خانم	هــا	و	بــه	عنــوان	
کاالی	زینتــی	دــر	دکــور	منــازل	از	آن	اســتفاده	می	شــد	کــه	

بــه	نظــر	مــن	اصــال	خــوب	نیســت	.
ــه	 ــارم	ک ــواع	ظــروف	مســی	را	د ــم	ان ــزل	خود ــر	من ــن	د م
یادــگاری	مادــر	مرحــوم	خودــم	اســت	و	بــرای	پخــت	غذاهــا	
ــم	 ــم	بگوی ــا	می	خواه ــم	ام ــتفاده	می	کن ــواره	از	آن	اس هم
امیدــوارم	ایــن	بــازار،	رونــق	دوبــاره	خــود	را	بــه	دســت	آورد.	

 ۵ کارگاه فعال مسگری در استان
معــاون	صنایــع	دســتی	اســتان	آذربایجــان	شــرقی،	بــه	دایــر	
ــاره	و	 ــتان	اش ــر	اس ــگری	د ــال	مس ــج	کارگاه	فع ــن	پن بود
می	گویــد	:	دالیــل	رکــود	ایــن	هنــر	جایگزیــن	ســایر	ظــروف	
از	جملــه	تفلــون	و	آلومینیومــی	دــر	دهــه	۷۰	بــود	کــه	باعث	
تعطیلــی	برخــی	کارگاه	هــا	گردیــد؛	هــم	چنیــن	دــر	ارتبــاط	
ــه	 ــط	کــه	ظــروف	مســی	باعــث	ب ــا	برخــی	شــائبه	های	غل ب
ــر	 ــه	د ــه	البت ــود	ک ــان	می	ش ــالمتی	انس ــن	س ــر	افتاد خط
ــی	رد	 ــورت	علم ــه	ص ــوع	ب ــن	موض ــاًل	ای ــر	کام ــال	حاض ح
ــاد	 ــالمتی	ایج ــرای	س ــری	ب ــه	خط ــت	ک ــده	اس ــت	ش و	ثاب

نمی	کنــد.
ــر	 ــال	حاض ــر	ح ــد	:	د ــه	می	ده ــن	ادام ــه	آفری ــاد	ب فرش
فــروش	ظــروف	مســی	دــر	اســتان	بســیار	رونــق	یافتــه	امــا	
تولیــد	آن	بــه	خاطــر	مســائل	متخلفــی	از	جملــه	عدــم	رغبت	
ــن	 ــخت	بود ــل	س ــه	دلی ــد	ب ــل	جدی ــوان	و	نس ــروی	ج نی
ــا	 ــه	پنــج	ی ــه	و	فقــط	ب ــق	نیافت ــر	رون ــن	هن شــیوه	کاری،	ای

ــود. ــم	می	ش ــتاد	کار	خت ــر	اس ــش	نف ش
ــتی	و	بومــی،	صنعتــی	 وی	بــا	بیــان	اینکــه	صنایــع	دس
ــای	 ــایر	کااله ــای	س ــد	هم	پ ــه	می	توان ــت	ک ــمند	اس ارزش
صادراتــی	و	حتــی	بیــش	از	آن	باعــث	ارزآوری،	اشــتغال	زایی	
ــد	:	 ــان	می	کن ــود	بی ــور	ش ــتان	و	کش ــی	اس ــق	اقتصاد و	رون
ســالمتی	کــه	دــر	قالــب	صنعــت	دــر	اختیــار	مــا	قــرار	دــارد	
ولــی	بــا	وجــود	مزایــای	زیــاد،	فقــط	بــرای	مســائل	تزئینــی	
و	دکــور	مــورد	اســتفاده	قــرار	گرفتــه	و	هــم	چنــان	رغبتــی	

ــم. ــتفاده	از	آن	نداری ــرای	اس ب
ــعی	 ــر	س ــال	های	اخی ــر	س ــد	:	د ــه	می	کن ــن	اضاف ــه	آفری ب
ــر	 ــن	هن ــاء	ای ــرای	احی ــی	ب ــات	آموزش ــت	امکان ــده	اس ش
ــا	یکــی	از	ســازمان	ها	 فراهــم	شــود	و	طــی	تفاهــم		نامــه	ای	ب

ــه	 ــام	یافت ــته	انج ــن	رش ــی	ای ــوزش	عال ــرای	آم ــی	ب اقدامات
ــج	آن	مشــخص	و	 ــی	نتای ــای	آت ــر	ماه	ه ــد	اســت	د ــه	امی ک
رســانه	ای	شــود؛	متولــی	صدــور	مجــوز،	تولید	معاونــت	صنایع	
ــی	صدــور	مجــوز	فــروش،	ســازمان	صنعــت،	 دســتی	و	متول

ــارت	اســت. ــن	و	تج معد
صنایــع دســتی، نشــان دهنــده تمــدن و فرهنــگ 

ملــل
معــاون	صنایــع	دســتی	آذربایجــان	شــرقی،	صنایع	دســتی	
هــر	کشــوری	را	نشــان	دهندــه	تمدــن	و	فرهنــگ	آن	
ــورهای	 ــر	کش ــر	اکث ــد	:	د ــه	می	ده ــته	و	ادام ــل	دانس مل
پیشــرفته	همیشــه	ســعی	دــر	حفــظ	اصالــت	و	هنــر	اجدــاد	
خــود	وجــود	داشــته	و	از	آن	حراســت	می	کننــد	ولــی	از	آن	
جایــی	کــه	مــا	وارثــان	خوبــی	نبودیــم	و	بیشــتر	هنرهــای	
ــراض	 ــال	انق ــر	ح ــا	د ــده	اند	ی ــرض	ش ــا	منق ــا	ی ــاد	م اجد
ــای	 ــته	های	هنره ــر	رش ــه	اکث ــی	ک ــه	صورت ــتند.	ب هس
ــفالگری	(	 ــازی،	س ــه	س ــس،	ملیل ــرش،	م ــا	)	ف ــتی	م دس
رو	بــه	زوال	اســت	و	قشــر	جــوان	گرایــش	بــه	ایــن	صنعــت	

ــد. ندارن
ــت	 ــن	صنع ــته	های	ای ــی	از	رش ــد	:	برخ ــان	می	کن وی	بی
اصیــل	و	پــر	قدمــت	بــه	علــت	ناآگاهــی	مســئوالن	و	مردــم	
مــورد	غفلــت	قــرار	گرفتــه	اســت	دــر	حالــی	کــه	بــا	احیــاء	
ایــن	صنعــت	بــا	ســرمایه	کــم	و	مکانــی	مناســب	می	تــوان	
بــرای	حــل	مشــکل	بیــکاری	کــه	گاهــی	سرچشــمه	
ــی	 ــای	اساس ــود	گام	ه ــی	می	ش ــکالت	اجتماع ــتر	مش بیش

ــت. برداش
ــن	 ــه	ای ــرش	ب ــر	نگ ــد	:	تغیی ــان	می	گوی ــر	پای ــن	د ــه	آفری ب
ــاء	 ــت	و	احی ــرای	تقوی ــتین	گام	ب ــمند،	نخس ــت	ارزش صنع
ــه	نابودــی	اســت؛	 ــا	رو	ب ــع	دســتی	منســوخ	شــده	و	ی صنای
هــم	چنیــن	تقویــت	و	پایدــاری	ســایر	هنرهــای	دســتی	کــه	
متأســفانه	گاهــا	یــک	ســهل	انــگاری	باعــث	می	شــود	شــیرازه	
ــا	 ــیرازه	ب ــن	ش ــواه	ای ــود؛	خ ــزل	ش ــه	ای	متزل ــنتی	جامع س
بیــکاری	جوانــان	گســیخته	می	شــود	خــواه	بــا	از	بیــن	رفتــن	

ــع	دســتی	. صنای
ــل	 ــم	د ــت	از	ریت ــی	صحب ــور	وقت ــان	د ــه	چند روزگاری	ن
نــواز	چکــش	زنــی	بــه	میــان	می	آمــد،	همــه	بــازار	مســگران	
ــان	 ــی	چن ــازار	تاریخ ــن	ب ــال	ای ــا	ح ــد	ام ــان	می	دادن را	نش
دچــار	رکــود	گشــته	کــه	دســتانی	کــه	روزی	چکــش	زن	این	
ــر	 ــازار	را	ب ــن	ب هنــر	بودنــد	حــال	غصــه	و	اندــوه	ســکوت	ای

ــد. ــان	می	خرن ج
	نواختــه	شــدن	دوبــاره	صدــای	چکــش	دــر	بــازار	مســگران،	
ــه	 ــر	بود ــن	هن ــاء	ای ــرای	احی ــات	آموزشــی	ب ــد	امکان نیازمن
چــرا	کــه		صنایــع	دســتی	و	بومــی،	صنعتی	ارزشــمند	اســت	
ــی،	موجــب	 ــای	صادرات ــایر	کااله ــای	س ــد	هم	پ ــه	می	توان ک
ــور	 ــتان	و	کش ــی	اس ــق	اقتصاد ــتغال	زایی	و	رون ارزآوری،	اش

شــود	.
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میـراث ایــران

ارگ کریمخــان شــیراز بــرای بــار 
از  کــه  شــد  افــرادی  عرصــه  دوم 
ــار  ــن ب ــا ای ــد، ام ــاال رون دیوارهایــش ب
ــی از  ــداد را ناش ــن روی ــان ای کارشناس
هیجانــات برنامــه »ویدیــو مپینــگ« 
مــی داننــد کــه اخیــرا شــهرداری اجــرا 

ــرد. ک

چندــی	پیــش	فردــی	از	دیوارهــای	ارگ	کریمخــان	بــاال	رفت	
تــا	مــاه	هــا	دــر	مــورد	ایــن	رفتــار	غیــرب	فرهنگــی	بحــث	و	

نظــر	شــود.
ــهرداری	 ــه	ش ــا	اینک ــت	ت ــا	گذش ــت	ه ــان	مد ــن	جری از	ای
تصمیــم	گرفــت	بــر	روی	دیــوار	ارگ	کریمخــان	برنامــه	

ــد. ــرا	کن ــگ	اج ویدیومپین
ــتقبال	 ــورد	اس ــه	م ــی	ک ــه	بعد ــازی	س ــه	نورپرد ــن	برنام ای
مردــم	قــرار	گرفــت	حــاال	تبعاتــش	را	نشــان	دادــه	اســت	که	
طــی	ان	اخیــرا	دــو	جــوان	از	دیــوار	ارگ	دــر	حــال	بــاال	رفتن	

هســتند.
مهدــی	پارســایی		مدــرس	دانشــگاه	دــر	حــوزه	معمــاری	و	
فعــال	میــراث	فرهنگــی	بیــان	کــرد:	بناهــای	تاریخــی	عــالوه	
بــر		هویتــی	کــه	دارنــد،	نقــش	رســانه	بودــن	را	نیــز	بــه	خود	

ــد. گرفتــه	ان
وی	ادامــه	دــاد:	زمانیکــه	دــر	دیــوار	ارگ	کریمخــان	برنامــه	
ویدیــو	مپینــگ	اجــرا	مــی	شــود	یعنــی	به	مردــم	اعالم	شــده	
کــه	مــی	تــوان	از	ایــن	بنــا	بــرای	حــرف	زدــن	یــا	انتقــال	پیام		

بهــره	جســت.
ــن	 ــی	ای ــا	وقت ــرد:	طبیعت ــان	ک ــگاه	بی ــرس	دانش ــن	مد ای
برنامــه	بــا	چنیــن	هیجانــی	پخــش	مــی	شــود	برخــی	افــراد	
نیــز	تصــور	مــی	کننــد	کــه	آنهــا	نیــز	بــا	باالرفتــن	از		دیــوار	
ــته	 ــن	داش ــرای	گفت ــی	ب ــد	حرف ــی	توانن ــان	م ارگ	کریمخ

ــند. باش
وی	بیــان	کــرد:	دــر	ایــن	راســتا	بایــد	خیلــی	مراقبــت	کــرد	
کــه	چنیــن	برنامــه	هایــی	کــه	بــار	هیجانــی	دــارد	دــر	چــه	
ســطحی	برگــزار	شــود	و		مــکان	برگــزاری	و		مــکان	حضــور	

ــد	باشــد. ــه	بای مردــم	چگون
ــای	 ــالش	ه ــه	و	ت ــوره	زندی ــه	د ــق	ب ــی	متعل ارگ	کریمخان

زیادــی	بــرای	ثبــت	جهانــی	آن	نیــز	دــر	حــال	انجــام	اســت.

نتیجه برخورد با دیوارنورد قبلی اعالم شود
دــر	ایــن	عیــن	رئیــس	انجمــن	دوســتداران	میــراث		فرهنگی	
فــارس	اعتقــاد	دــارد	کــه	دــر	گذشــته	نیــز	چنیــن	اتفاقــی	
رخ	دادــه	و	ارتبــاط	کاملــی	بــا	مســئله	ویدیومپینــگ	ندــارد.
ــد	 ــیار	بای ــا	بس ــه	اینج ــاد:	انچ ــه	د ــی	ادام ــعود	منیعات مس
مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد،	برگــزاری	چنیــن	مراســم	هایــی	بــا	
ــن	حــال	اطــالع	رســانی	 ــر	اســت		و	دــر	عی حفاظــت	زیادت
درخصــوص	برخــورد	بــا	ایــن	افــراد	بایــد	بــه	صــورت	

ــود. ــام	ش ــترده	انج گس
ــه	باالرفتــن	از	 ــام	ب ــز	اقد وی	گفــت:	دــر	گذشــته	فردــی	نی
ارگ	کریمخــان	کردــه	بــود	امــا	نتیجــه	برخــورد	با	او	منتشــر	
ــن	 ــر	انتظــار	ای ــی	د ــد	کــه	چــه	عواقب ــراد	بدانن ــا	اف نشــد	ت

ــات	اســت. اقدام

ــایی  ــده شناس ــراد باالرون ــی: اف ــراث فرهنگ می
ــم ــکایت کردی ــدند/ ش ش

دــر	عیــن	حــال	مدیــر	کل	میــراث	فرهنگــی	فــارس	گفــت:	
افرادــی	کــه	از	دیــوار	بــاال	رفتنــد	شناســایی	شــده	انــد.

مصیــب	امیــری	توضیــح	دــاد:	دــر	خصــوص	ایــن	مســئله،	
ــه	 ــراث	فرهنگــی	شــکایتی	مطــرح	کردــه	و	موضــوع	را	ب می

صــورت	جدــی	دنبــال	مــی	کنــد.
ــرای	حفاظــت	 ــی	ب ــازه	کاف ــه	اند ــه	ب ــه	اینک ــا	اشــاره	ب وی	ب
فیزیکــی	از	بناهــای	تاریخــی	نیــرو	وجــود	ندــارد،	بیــان	کــرد:	
دــر	ایــن	خصــوص	بــه	یــگان	حفاظــت	اعــالم	شــده	مراقبــت	

بیشــتری	از	ارگ	کریمخانــی	صــورت	گیــرد.
	ایــن	روزهــا	رفتارهــای	هیجانــی	چنــد	جــوان	باعــث	شــده	
کــه	عدــه	ای	از	تاریــخ		و	میــراث	شــیراز	بــاال	رونــد.	رفتارهایی	
ــه	 ــبت	ب ــد	نس ــت	و	بای ــی	اس ــش	آن	فرهنگ ــک	بخ ــه	ی ک

ــرد.	 ــات	جدــی	صــورت	گی اصــالح	آن	اقدام

بازتاب هیجانات اجرای ویدیومپینگ

مردهای عنکبوتی دست ازسر تاریخ برنمی دارند/ صعود به ارگ کریمخان 

هادی فتحی

http://mehrnews.com


اقتصــاد ایــــران

ــا  ــن روزه ــه ای ــت ک ــز اس ــی تبری ــع قدیم ــی از صنای ــازی یک ــت س ــت کبری  صنع
ــته  ــش از گذش ــی آن بی ــر  خاموش ــه روز، خط ــد و ب ــزار جدی ــدن اب ــا روی کار آم ب

ــود.  ــی ش ــاس م احس

 افزایــش عــوارض در گران تریــن آزادراه  ایــران صــدای بــوق اعتــراض راننــدگان 
را در »پــل زال« بــه صــدا درآورد،عــاوه بــر ایــن باتوجــه بــه تخریــب شــدن محــور 

ــاد- پلدختــر مــردم ســیل زده هــم نقــره داغ شــدند. خرم آب

ــاد،  ــاق نمی افت ــال ها اتف ــذاری س ــر نامگ ــه اگ ــد ک ــن باورن ــر ای ــزد ب ــران ی صنعتگ
صنعــت و اقتصــاد بــه بیراهــه رفتــه بــود امــا تحقــق ایــن شــعارها نیازمنــد الزاماتــی 

اســت کــه نبــود آنهــا ســنگی بــزرگ در مســیر تحقــق اســت.

ــد از 31  ــور بع ــرب کش ــرمایه گذاری غ ــرح س ــن ط ــا«، بزرگتری ــگاه »آناهیت پاالیش
ســال همچنــان اســیر بی تدبیــری بزرگتریــن هلدینگ هــای ســرمایه گذاری 

ــت. ــور اس کش

برخــی از اســاتید حــوزه و دانشــگاه ضمــن ارائــه نقدهایــی به طــرح جدیــد بانکداری 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس معتقدنــد کــه ایــن طــرح بــا موازیــن شــرعی در تضــاد 

اســت و حــذف ربــا لزومــاً بــه معنای اســامی شــدن بانکــداری نیســت.
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کم کم به روزهای آغاز تحصیلی نزدیک 
می شویم. این روزها دانش آموزان لیست 
سال  برای  که  چیزهایی  از  باالیی  بلند 
ارائه  خانواده  به  را  دارند  نیاز  تحصیلی 
می دهند و چیزی جز لبخند کوتاه پدر و 

مادرهایشان عایدشان نمی شود.

دانـش	آمـوزان	از	افزایـش	قیمت	چیزی	سـر	در	نمـی	آورند	و	
غـرق	در	دنیـای	خویش	هسـتند.	دنیایی	که	با	کیـف،	کفش،	
لـوازم	التحریر	نو	شـکل	گرفته	و	جـزو	مطالبه	های	بـه	حق	آن	
ها	اسـت	که	گویا	امسـال	به	سـبب	شـرایط	نامتعـارف	افزایش	
قیمـت	های	نوشـت	افـزار	داخلـی	و	خارجی	امـکان	بهرمندی	

بـرای	آن	ها	فراهم	نیسـت.
نیـاز	به	واردـات	کاغـذ	یکـی	از	دالیـل	افزایش	قیمت	نوشـت	
افزارهایی	اسـت	کـه	با	کاغذ	سـر	و	کار	دارد	و	نگاه	به	برچسـب	

قیمـت	ها	خود	نشـان	دهندـه	این	واقعیت	اسـت.
اگر	امـکان	تولید	ایـن	حجم	از	کاغـذ	مصرفی	در	کشـور	وجود	
داشـت	هـم	تولیدکنندـگان	داخلی	از	سـود	آن	بهـره	مند	می	
شـدند	و	هم	مصـرف	کننده		با	قیمـت	بهتری	کاالی	مـورد	نیاز	
خـود	را	خریدـاری	مـی	کـرد.	بـرای	سـایر	نوشـت	افزارهـا	نیز	
ظرفیـت	تولیـد	در	کشـور	وجود	دـارد	امـا	به	دالیـل	مختلف	
وارد	مـی	شـود.	بـرای	پیگیری	مشـکالت	خانواده	هـای	دانش	
آمـوزان	دـر	آسـتانه	سـال	تحصیلـی	جدیـد،	خبرنـگار	مهـر	
بررسـی	میدانی	از	مردم،	کسـبه	و	مسـئولین	انجام	داده	است	

که	دـر	ادامـه	مـی	خوانید.

ــت  ــد نوش ــرای خری ــا ب ــواده ه ــوان خان ــدان ت فق
ــزی ــزار فانت اف

یکـی	از	والدیـن	اراکـی	هنـگام	خریـد	لـوازم	التحریـر	اظهـار	
داشـت:	از	گرانـی	چـه	بگوییـم؟	هر	جا	کـه	مراجعـه	می	کنی	
حتـی	قیمـت	خرید	اولیـه	لـوازم	التحریر	هـم	چند	برابر	شـده	
اسـت.	سـال	های	گذشـته	وضع	بهتر	بـود	االن	بـا	این	وضعیت	

تنهـا	همان	دـو	عدـد	از	هر	قسـم	را	مـی	تـوان	خرید.
ــاب	هــای	کمــک	 ــرای	کت ــی	ب ــی	گفــت:	فرزندــم	خیل بهرام
درســی	اصــرار	دــارد	امــا	بــا	ایــن	حجــم	قیمــت	هــا	از	تــوان	

مــن	خــارج	اســت.
ــگ	 ــر	و	اقــالم	رن وی	گفــت:	متاســفانه	آنقدــر	بعضــی	از	دفات
و	لعــاب	دــارد	و	قیمــت	هــا	گــول	زنندــه	اســت	کــه	فرزندــم	
فقــط	همیــن	را	مــی	بینــد	بــا	اینکــه	بــه	لحــاظ	کیفــی	شــاید	
ــا	 ــی	ب ــت	ایران ــا	کیفی ــای	ب ــد.کاش	کااله ــم	نباش ــوب	ه خ
قیمــت	مناســب	بــه	بــازار	عرضــه	و	قدــری	ایــن	حبــاب	قیمت	

نوشــت	افــزار	شکســته	شــود.
فـرد	دیگـری	که	آمدـه	بـود	بـرای	خریدن	نوشـت	افـزار	برای	
فرزنـد	خود،	اظهـار	کرد:	مـن	یک	کارگر	سـاده	هسـتم.	با	این	
وضـع	کار	و	اوضـاع	درآمدـی	نمی	توانـم	چیزهایی	کـه	فرزندم	
مـی	خواهـد	را	خریدـاری	کنـم.	سـال	هـای	گذشـته	کاالهای	
دولتـی	موجود	بـود	االن	از	هرکدـام	از	مغازه	ها	می	پرسـم	می	

گوینـد	نداریم.
فرجــی	بیــان	کــرد:	فرزندــم	غــرق	دــر	دنیــای	متفــاوت	رنگی	
ایــن	دفاتــر	فانتــزی	و	مابقــی	چیزهــا	شــده	اســت	البتــه	خب	
ــد	 ــم	بای ــد	و	او	ه ــی	کن ــر	م ــر	روز	تغیی ــه	ه ــارد	زمان حــق	د
ــب	 ــا	خ ــد	ام ــی	کن ــش	زندگ ــال	های ــن	و	س ــم	س ــل	ه مث
ــت	 ــاوت	اس ــر	متف ــا	یکدیگ ــا	ب ــه	ه ــی	خانواد ــرایط	زندگ ش
امیدــوارم	کاالهــای	دولتــی	بــه	بــازار	بیایــد	تــا	حداقــل	بتوانم	
اقــالم	بیشــتری	خریدــاری	کنــم.	از	دولــت	و	مســئولین	مــی	

خواهیــم	کــه	قیمــت	نوشــت	افــزار	را	کنتــرل	کننــد.
دـر	ادامـه	یکـی	از	فروشـندگان	لـوازم	التحریر	اظهار	داشـت:	

بیـش	از	۱۵	سـال	اسـت	که	در	این	صنف	مشـغول	بـه	فعالیت	
هسـتم	و	در	این	چند	سـال	اخیـر	و	با	توجه	بـه	افزایش	قیمت	
لـوازم	التحریر	متاسـفانه	بـا	کاهش	خریـد	مردم	مواجـه	بودم	

و	ایـن	اصال	موضوع	خوشـایندی	برای	فروشـنده	ها	نیسـت.
رضــا	کریمــی	گفــت:	خانواده	هایــی	که	دــارای	دــو	محصل	یا	
بیشــتر	هســتند	اظهــار	نگرانــی	مــی	کننــد	و	هنــگام	خریــد	
نمــی	داننــد	چــه	تصمیمــی	بگیرنــد.	بعضــی	هــا	تــا	قیمــت	
هــا	را	مــی	بیننــد	فقــط	نــگاه	مــی	کننــد	و	مــی	رونــد.	بایــد	
ــوزان	 ــش	آم ــیاری	از	دان ــود	واال	بس ــرل	ش ــا	کنت ــت	ه قیم
ــون	 ــد	بد ــا	نتوانن ــد	ی ــاز	بمانن ــل	ب ــت	از	تحصی ــن	اس ممک

ــد. ــل	دهن ــه	تحصی ــه	ادام مشــکل	و	دغدغ

ــر  ــزی از دفت ــتان مرک ــوز اس ــش آم ــر دان ــهم ه س
ــد! ــم جل ــی، نی دولت

ــوازم	 ــان	و	ل ــاب	فروش ــه	کت ــس	اتحادی ــه	رئی ــن	رابط ــر	ای د
التحریــر	اراک	اظهــار	کــرد:	۸۵	درصــد	نوشــت	افــزار	موجــود	
دــر	بــازار	وارداتــی	اســت	و	ایــن	مســاله	نوســان	قیمــت	را	بــه	
دنبــال	دــارد.	هنگامــی	که	قیمــت	ارز	بــاال	می	رود	مشــکالتی	

نیــز	بــه	وجــود	مــی	آیــد.
مجید	امینی	راد	ادامه	داد:	در	سـال	جاری	قیمت	نوشـت	افزار	
بیـش	از	۱.۵	برابر	افزایش	یافته	اسـت	و	در	بعضـی	از	اجناس	تا	
۳	برابـر	هـم	افزایـش	قیمت	مشـاهده	می	شـود.	به	طـور	مثال	

قیمت	در	انواع	دفاتر	بیشـترین	افزایش	داشـته	است.
وی	ادامـه	داد:	بـرای	افرادی	که	از	تمکن	مالـی	کافی	برخوردار	
هسـتند	خرید	نوشـت	افـزار	تفـاوت	چندانی	ندـارد،	امـا	برای	
مردم	عادی	سـخت	اسـت،	کسـی	کـه	پارسـال	دو	خودـکار	و	
پنج	دفتـر	خریداری	کرده	اسـت	امسـال	نمی	توانـد	آن	را	هم	
خریدـاری	کنـد.	باید	بگوییـم	اجناس	به	اندـازه	کافی	دـر	بازار	

موجـود	اسـت	اما	خریدـار	وجـود	ندارد.
رئیــس	اتحادیــه	کتــاب	فروشــان	و	لــوازم	التحریــر	اراک	گفت:	
دولــت	۱۵	میلیــون	جلــد	دفاتــر	دولتــی	تولیــد	کرده	اســت	و	

دــر	اختیار	اســتان	هــا	قرار	داده	اســت.
امینـی	راد	گفـت:	بر	اسـاس	بخشـنامه	ای	کـه	برای	ما	ارسـال	
شـده،	تعدـاد	دفترهـای	دولتـی	تخصیـص	یافتـه	بـه	اسـتان	
مرکـزی	۱۲۹	هـزار	جلـد	)	۴۰،	۶۰،	۸۰	و	۱۰۰	بـرگ(	اسـت.	
بـر	اسـاس	آمـار	دانـش	آمـوزان	اسـتان	۲۴۵	هـزار	و	۷۸۷	نفر	
هسـتند،	یعنی	بـه	ازای	هر	دانـش	آموز	نصـف	دفتر	تخصیص	
داده	شـده	اسـت.	چگونه	این	کار	امـکان	پذیر	اسـت؟	بنابراین	

ایـن	دفاتر	در	نوشـت	افـزار	فروشـی	ها	موجود	نیسـت.
وی	افــزود	:	ســازمان	صنعــت،	معدــن	و	تجــارت	و	ســتاد	
تنظیــم	بــازار	تصمیــم	گرفتنــد	کــه	ایــن	میــزان	دفتــر	دولتی	

بــه	آمــوزش	و	پــرورش	تخصیــص	دادــه	شــود	کــه	آن	را	دــر	
بیــن	دانــش	آمــوزان	مناطــق	محــروم	توزیــع	کنــد	تــا	حداقل	

بــه	هــر	دانــش	آمــوز	دــو	دفتــر	برســد.
رئیــس	اتحادیــه	کتــاب	فروشــان	و	لــوازم	التحریــر	اراک	بیــان	
ــرای	کنتــرل	قیمــت	نوشــت	 کــرد:	تنهــا	راهــکار	عملیاتــی	ب
افــزار	ایــن	اســت	کــه	قیمت	دــالر	نیمایــی	بــرای	واردــات	این	

اجنــاس	دــر	نظــر	گرفتــه	شــود	و	نوســان	نداشــته	باشــد.

بیشـترین افزایـش قیمـت مربـوط بـه نوشـت افزار 
کاغـذی

رییـس	اتـاق	اصناف	اسـتان	مرکزی	نیـز	اظهار	داشـت:	قیمت	
لـوازم	التحریـر	دـر	سـال	جـاری	نسـبت	به	سـال	قبـل	مانند	
هـر	کاالی	دیگـری	بـا	افزایش	قیمـت	رو	بـه	رو	شـده	اما	نمی	
تـوان	درصدـی	را	بـرای	افزایـش	قیمـت	آن	دـر	نظـر	گرفـت،	
امـا	بیشـترین	افزایـش	قیمت	مربـوط	به	کاغـذ	و	نوشـت	افزار	

اسـت. کاغذی	
جمشــید	زنــد	همچنیــن	از	تــالش	بــرای	برگــزاری	نمایشــگاه	
پاییــزه	فــروش	لــوازم	التحریــر	خبــر	دــاد	و	بیــان	کــرد:	اگــر	
شــرکت	نمایشــگاهی	امکانــات	الزم	را	فراهــم	کنــد	ایــن	

ــد	شــد. ــزار	خواه ــه	برگ ــد	روز	آیند ــا	چن نمایشــگاه	ت
دـر	این	رابطـه	رییـس	خانه	صنعـت	و	معدـن	اسـتان	مرکزی	
نیز	اظهار	داشـت:	یکـی	از	پارامترهای	مهم	وارداتی	در	کشـور	
واردـات	کاغذ	اسـت	کـه	به	نوعـی	گرفتار	این	قضیه	هسـتیم	و	
کشـور	ما	جزو	کشـور	های	آسـیایی	پرمصـرف	کاغـذ	و	یکی	از	
بازارهـای	هدف	تولیـد	کنندگان	کاغـذ	منطقه	و	جهان	اسـت.
عمــاد	مردانــی	بیــان	کــرد:	امــروز	دــر	دنیــا	تولیــد	کاغــذ	از	
ــنگ	 ــی	و	س ــن	آهک ــت	و	از	معاد ــده	اس ــوخ	ش ــوب	منس چ
ــه	 هــای	آهکــی	کاغــذ	تولیــد	مــی	شــود	و	کشــور	مــا	نیــز	ب
دلیــل	وجــود	معادــن	آهکــی	از	پتانســیل	بســیار	بــرای	تولید	
ــرمایه	 ــت	از	س ــر	دول ــت.	اگ ــار	اس ــذ	برخورد ــوع	کاغ ــن	ن ای
گــذاران	ایــن	بخــش	حمایــت	کنــد	مــی	تــوان	از	ایــن	طریــق	
ــال	آن	تولیدــات	 ــه	دنب ــد	کــرد	و	ب کاغــذ	را	دــر	کشــور	تولی

ــا	کاغــذ	نیــز	تهیــه	خواهــد	شــد. مرتبــط	ب
بــا	توجــه	بــه	نوســانات	ارزی	بــازار	و	عدــم	مدیریــت	بــه	هنگام	
بــازار	نوشــت	افــزار	و	لــوازم	التحریــر	توســط	نهادهــای	متولــی	
و	گرانــی	هــای	بــی	رویــه	ایــن	کاالهــا،	اگــر	نظــارت	بیشــتری	
ــا	 ــرد	و	حمایت	ه ــا	صــورت	پذی ــرل	قیمت	ه ــه	کنت نســبت	ب
از	ســوی	دولــت	و	مســئوالن	بــرای	برگــزاری	نمایشــگاه	هــای	
ــی	 ــزار	دولت ــت	اف ــود	و	نوش ــم	ش ــزار	فراه ــت	اف ــه	نوش عرض
بــه	اندــازه	کافــی	دــر	اختیــار	مردــم	قــرار	گیــرد،	قطعــا	ایــن	
مشــکالت	کمتــر	و	قدــرت	خریــد	مردــم	افزایــش	مــی	یابــد.

ــران اقتصاد ایـ
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ــران اقتصاد ایـ

 در شـرایط کنونـی کشـور، از مسـئوالن 
گرفتـه تا عموم مـردم و بـه عبارتی همه و 
همه بـه خوبی متوجه آسـیب پذیـر بودن 
اقتصـاد نفـت محـور شـده اند و می داننـد 
کـه بـرای تقویـت اقتصـاد و بـرون رفـت 
بـه دیگـر  بایـد رو  از مشـکات کنونـی 

آورد. کشـور  ظرفیت هـای 

ــه	آن	 ــبت	ب ــاید	نس ــه	ش ــی	ک ــان	ظرفیت ــن	می ــر	ای ــا	د ام
غفلت	هایــی	شــده،	صنعــت	گیاهــان	دارویــی	و	ارزآوری	بــاالی	
آن	اســت	بــه	خصوص	دــر	شــرایط	کنونی	جهــان	کــه	گرایش	
بــه	طــب	ســنتی	افزایــش	یافتــه	و	روز	بــه	روز	ســهم	جهانــی	

ــی	رود. ــاال	م ــی	ب ــای	گیاه ــارو	و	فرآورده	ه ــارت	د تج
ــته،	 ــش	از	گذش ــد	بی ــئوالن	بای ــرایطی	مس ــن	ش ــر	چنی د
ــی	و	 ــن	موقعیــت	را	غنیمــت	شــمرده	و	از	تنــوع	آب	و	هوای ای
جغرافیایــی	ایــران	و	بــه	دنبــال	آن،	تنــوع	تولیدــات	گیاهــی	و	

ــد. ــره	ببرن ــی	کشــور	به ــان	داروی ــه	خصــوص	گیاه ب

بسته کاملی که می توان تقدیم اقتصاد کشور کرد
تــک	تــک	اســتان	ها	را	می	تــوان	دــارای	تنوعــی	از	گیاهــان	
دارویــی	دانســت	کــه	دــر	کنــار	یکدیگــر	می	تواننــد	
ــم	اقتصــاد	کردــه	 ــن	گیاهــان	را	تقدی ــل	از	ای بســته	ای	کام
ــن	 ــر	ای ــد	و	د ــی	درآورن ــرات	غیرنفت ــت	صاد ــه	خدم و	ب
میــان	منطقــه	شــمالغرب	کشــور	و	بــه	خصــوص	آذربایجــان	
ــابقه	 ــه	و	س ــی	بود ــی	متفاوت ــوع	اقلیم ــارای	تن ــرقی	د ش
ــج،	 ــد،	تروی ــه	تولی ــش	ب ــر	گرای ــز	د ــار	نی ــن	دی ــم	ای مرد
ــه	 ــد	ب ــا	می	توان ــوع	فرآورده	ه ــن	ن ــرف	ای ــارت	و	مص تج

ــد. ــک	کن ــت	کم ــن	صنع ــعه	ای توس
ــاه	 ــه	گی ــا	دــارا	بودــن	۴۵۰	گون اســتان	آذربایجــان	شــرقی	ب
دارویــی،	از	اســتان	های	ویــژه	کشــور	دــر	زمینــه	تولیــد	ایــن	
ــوان	آب	و	 ــل	آن	را	می	ت ــی	از	دالی ــت	و	یک ــان	اس ــوع	گیاه ن
ــن	و	 ــتانی	بود ــویی	کوهس ــه	و	از	س ــن	منطق ــژه	ای ــوای	وی ه

ــه	دانســت. ــا	دریاچــه	ارومی مجــاورت	آن	ب
ــوان	محــل	رویــش	 هــر	شهرســتان	و	منطقــه	اســتان	را	می	ت
گیاهانــی	از	نــوع	خــاص	همچــون	بابونــه،	مــرزه،	پونه،	آویشــن،	
کاکوتــی،	مریــم	گلــی،	خــار	مریــم	و	صدها	نــوع	گیــاه	دیگری	
دانســت	کــه	مشــابه	آن	در	نقاط	بســیار	کمــی	از	کشــور	دیده	
ــتان	 ــن	اس ــه	ای ــر	ب ــا	منحص ــی	از	آنه ــی	برخ ــود،	حت می	ش

اســت.

ضعف در شناخت گیاهان دارویی
شــاید	یکــی	از	جدــی	تریــن	مشــکالت	ایــن	حــوزه	را	بتــوان	
ــه	انــواع	مختلــف	گیاهــان	دارویــی	 عدــم	شــناخت	نســبت	ب
ــه	ارزش	 ــی	ک ــیاری	از	گیاهان ــه	بس ــوری	ک ــه	ط ــت	ب دانس
دارویــی	بســیار	باالیی	داشــته	و	بســیاری	از	کشــورها	از	طریق	
ــد،	دــر	منطقــه	آذربایجــان	 صادــرات	آن	ارزآوری	خوبــی	دارن
شــرقی	بــه	دلیــل	عدــم	شــناخت	زیــر	پــا	لــه	می	شــوند	و	افراد	
بومــی	منطقــه	و	کشــاورزان	از	نــوع	گیــاه	و	خــواص	آن	مطلــع	
نیســتند	کــه	البتــه	مراکــز	تحقیقاتــی	اســتان	بایــد	دــر	ایــن	

ــوند. ــل	ش خصــوص	وارد	عم
ــه	اهمیــت	 ــا	توجــه	ب ــی	ب ــی	گیاهــان	داروی ــر	طــرح	مل مدی
ایــن	موضــوع	از	مراکــز	دانشــگاهی	و	تحقیقاتــی	اســتان	و	بــه	
ــی	 ــان	داروی ــد	گیاه ــگاهی	می	خواه ــاد	دانش ــوص	جه خص
بومــی	اســتان	را	شناســایی	کردــه	و	طرح	هــای	علمــی	دــر	این	

ــی	کننــد. خصــوص	اجرای
حســین	زینعلــی	دــر	جلســه	توســعه	کشــت	گیاهــان	دارویی	
ــرقی	را	 ــان	ش ــتان	آذربایج ــد:	اس ــز	می	گوی ــهر	تبری ــر	ش د

می	تــوان	قطــب	برخــی	گیاهــان	دارویــی	همچــون	گل	
محمدــی	دانســت	امــا	ظرفیت	هــای	ایــن	اســتان	تنهــا	بــه	این	
مــورد	ختــم	نمی	شــود،	بلکــه	گیاهــان	دارویــی	فراوانــی	دــر	
ایــن	منطقــه	رشــد	می	کننــد	کــه	برخــی	شناســایی	شــده	اما	

ــه	مرحلــه	شناســایی	نرســیده	اند. برخــی	دیگــر	هنــوز	ب

دانشگاه ها پای کار بیایند
وی	بــا	اشــاره	ای	بــه	بحــران	کــم	آبــی	دــر	کشــور	و	تأثیــر	آن	بر	
روی	عملکــرد	گیاهــان	دارویــی	می	گویــد:	تحقیقــات	چندانی	
دــر	حــوزه	کشــت	و	تولیــد	گیاهــان	دارویــی	انجــام	نشــده	و	
دانشــگاه	های	مــا	بــرای	ایــن	حــوزه	برنامــه	مشــخصی	ندارنــد.
ــی	و	 ــای	تحقیقات ــت	بخش	ه ــم	فعالی ــه	نظــر	می	رســد،	عد ب
ــوالت	 ــاخت	محص ــن	س ــه	و	همچنی ــرای	مطالع ــی	ب پژوهش
گیاهــی	جدیــد،	باعــث	شــده	کــه	اســتان	آذربایجــان	
ــده	و	از	 ــز	ش ــود	متمرک ــی	معد ــر	روی	گیاهان ــا	ب ــرقی	تنه ش

ــد. ــل	باش ــود	غاف ــمار	خ ــی	ش ــای	ب ظرفیت	ه

اقتصاد مقاومتی را در استان عملی کنیم
ــاال	 ــی	ب ــه	حد ــتان	ب ــر	اس ــی	د ــان	داروی ــت	گیاه ظرفی
اســت	کــه	مســئوالن	بــا	تمرکــز	ویــژه	بــر	روی	ایــن	بخــش	
ــرای	 ــوان	قطبــی	ب ــه	عن می	تواننــد،	آذربایجــان	شــرقی	را	ب
تولیــد	ایــن	گیاهــان	معرفــی	کردــه	و	بــه	دنبــال	آن،	
ــای	 ــن	بازاره ــرای	یافت ــویی	ب ــز	از	س ــان	نی ــار	و	بازرگان تج
ــاالن	 ــته	و	فع ــش	گذاش ــم	پی ــن	محصــول	قد ــی	ای صادرات
حــوزه	درمانــی	نیــز	مردــم	را	بــه	ســوی	مصــرف	ایــن	نــوع	
داروهــای	گیاهــی	تشــویق	کننــد	تــا	بدیــن	وســیله	ســهم	
اســتان	دــر	صادــرات	غیرنفتــی	و	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	

ــاال	رود. ب
ســعید	قهرمــان	پرور	از	دانشــجویان	کارشناســی	ارشــد	رشــته	
علــوم	باغبانــی	اســت	کــه	دــر	گفتگــو	بــا	مهــر	از	ظرفیت	هــای	
ویــژه	آذربایجــان	شــرقی	در	تولیــد	گیاهــان	دارویــی	می	گوید:	
»اســتان	هــای	معدودی	در	کشــور	دــارای	تنوع	بــاالی	گیاهان	
دارویــی	هســتند،	یکــی	از	ایــن	اســتان	ها،	آذربایجــان	شــرقی	
اســت	کــه	برخــی	گیاهــان	آن	همچــون	بابونــه،	پونه،	آویشــن،	
کاکوتــی،	مریــم	گلــی،	خــار	مریــم	و	بعضــی	اقــالم	دیگــر	دــر	

کشــور	یــا	کــم	یــاب	و	یــا	نایــاب	هســتند.«

وی	همچنیــن	زعفــران	را	یکــی	از	گیاهــان	دارویــی	برشــمرده	
ــت	و	 ــان	اس ــران	جه ــد	زعف ــب	تولی ــران	قط ــد:	»ای و	می	گوی
دــر	بیــن	اســتان	های	کشــور	نیــز	اســتان	آذربایجــان	شــرقی	
ــان	 ــع	مدعی ــه	جم ــود	را	ب ــته	خ ــر	توانس ــال	های	اخی ــر	س د
تولیــد	ایــن	محصــول	برســاند	کــه	اگــر	از	ایــن	موقعیــت	خوب	
ــوع	بســته	بندــی	و	مســائل	جانبــی	 ــم	و	دــر	ن اســتفاده	کنی
ــن	 دقــت	الزم	را	داشــته	باشــیم،	می	توانیــم	دــر	صادــرات	ای

محصــول	هــم	مدعــی	باشــیم.«

بسته بندی خوبی برای گیاهان دارویی نداریم
ــه	مطالعــات	خــود	دــر	خصــوص	 ــا	اشــاره	ب ــرور	ب ــان	پ قهرم
ــر	کشــورهای	صاحــب	 ــروش	محصــول	د ــوع	ف ــی	و	ن بازاریاب
ادعــا	دــر	ایــن	حــوزه	می	گویــد:	»متاســفانه	در	بخــش	گیاهان	
ــته	 ــته	ایم	بس ــا	نتوانس ــر	بخش	ه ــد	دیگ ــز	همانن ــی	نی داروی
بندــی	خوبــی	ارائــه	کنیــم،	کاری	کــه	دــر	دیگــر	کشــورها	بــه	
خوبــی	انجــام	می	گیــرد	و	ارزآوری	باالیــی	هــم	دــارد،	امــا	مــا	
ــرات	 ــروش	و	صاد ــه	ف ــام	ب ــه	ای	اقد ــورت	فل ــه	ص ــتر	ب بیش

می	کنیــم.«
ــرای	 ــزی	ب ــه	ری ــار	برنام ــر	کن ــه	د ــد:	»البت ــه	می	ده وی	ادام
ــی	 ــال	بازاریاب ــه	ح ــم	ب ــری	ه ــد	فک ــرات	بای ــعه	صاد توس
محصــول	دــر	داخــل	کشــور	کنیــم	کــه	ایــن	امــر	می	توانــد	
بــه	پاییــن	آمدــن	میــزان	اســتفاده	از	داروهــای	شــیمیایی	نیز	
کمــک	کردــه	و	بــه	طــور	قطــع،	ســالمتی	جامعــه	را	افزایــش	

ــد.« ده
ــن	 ــتفاده	از	کوچک	تری ــی،	اس ــی	کنون ــرایط	اقتصاد ــر	ش د
ظرفیــت	دــر	تک	تــک	اســتان	ها	و	شــهرهای	کشــور	ضــرورت	
ــتان	آذربایجــان	 ــن	اس ــن	بی ــر	ای ــه	اســت	و	د ــری	یافت ویژه	ت
شــرقی	بــا	داشــتن	جغرافیایــی	ویــژه	و	نیــروی	انســانی	کارآمد	
می	توانــد	دــر	بخش	هــای	بــی	شــماری	ایفــای	نقــش	کنــد	که	
از	جملــه	ایــن	ظرفیت	هــا	می	تــوان	بــه	گیاهــان	دارویــی	نــاب	

ایــن	منطقــه	اشــاره	کــرد.
ظرفیتــی	کــه	اگر	بــه	درســتی	مدیریــت	شــود،	مرهمــی	برای	
ــر	اســتان	 ــکاری	د ــه	بی ــی	از	جمل ــق	اقتصاد ــای	عمی زخم	ه
خواهــد	بود	بــه	شــرطی	کــه	مســئوالن،	اعتقادــی	بــه	ارزآوری	
ایــن	محصــول	و	نــوآوری	و	ابتــکار	دــر	بازاریابــی	و	صادــرات	آن	

ــته	باشند. داش

مرهم گیاهی برای زخم اقتصادی/ نسخه ای کارساز برای آذربایجان شرقی

 فائزه زنجانی
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ــرح  ــن ط ــا«، بزرگتری ــگاه »آناهیت پاالیش
ســرمایه گذاری غــرب کشــور بعــد از 
13 ســال همچنــان اســیر بی تدبیــری 
ــت. ــور اس ــرمایه گذاری کش ــای س ــن هلدینگ ه بزرگتری

ــرار	 ــن	طرح	هــای	نفتــی	کشــور	اســت	و	ق یکــی	از	بزرگ	تری
بــود	بعــد	از	۱۰	ســال	خودکفایــی	منطقــه	غــرب	کشــور	دــر	
امــر	تولیــد	و	تأمیــن	فرآورده	های	مصرفــی	نفتــی	باکیفیت	را	

بــه	ارمغــان	داشــته	باشــد.
حــاال	امــا	بیشــتر	از	۱۲	ســال	از	دی	مــاه	ســال	۸۵	می	گــذرد	
و	پاالیشــگاه	نفــت	»آناهیتــا«	هنــوز	یــک	زمیــن	خالی	اســت	
و	هیــچ	تغییــری	دــر	آن	ایجــاد	نشــده	و	هــر	بــار	دســتمایه	
ــرد. ــرار	می	گی ــای	مســئوالن	کشــوری	و	اســتانی	ق وعده	ه

ــد	۱۵۰	 ــت	تولی ــا	ظرفی ــا	ب ــاث	پاالیشــگاه	آناهیت طــرح	احد
هــزار	بشــکه	دــر	روز	همچنیــن	قــرار	بــود	جایگزینــی	بــرای	
ــال	 ــاال	۹۷	س ــه	ح ــد	ک ــاه	باش ــی	کرمانش ــگاه	قدیم پاالیش
قدمــت	دــارد،	امــا	هنــوز	برهوتــی	اســت	کــه	هیــچ	اثــری	از	

ــود. ــاهده	نمی	ش ــر	آن	مش ــو	د ــد	و	تکاپ تولی
ــتغال	 ــه	اش ــود	زمین ــرار	ب ــن	ق ــام	همچنی ــای	ناتم ــن	رؤی ای
مســتقیم	و	غیرمســتقیم	بــرای	هــزاران	نفــر	از	جوانــان	ایــن	

ــد. ــم	کن ــه	محــروم	را	فراه منطق
جلوگیــری	از	خــام	فروشــی	نفــت	و	تبدیــل	آن	بــه	
فرآورده	هــای	بــا	ارزش	افزودــه	بیشــتر	هــم	از	لحــاظ	

ــد	 ــق	تولی ــث	رون ــم	از	حی ــی	و	ه ــاد	مقاومت ــعه	اقتص توس
داخلــی	دــر	ایــن	پــروژه	بســیار	حائــز	اهمیــت	بــود	
ــوع	 ــن	موض ــه	ای ــت	ب ــاهی	نف ــر	کرمانش ــراً	وزی ــه	ظاه ک

اعتقادــی	ندــارد.
ــا	 ــی	را	ب ــی	عظیم ــول	اقتصاد ــت	تح ــا«	می	توانس »آناهیت
توجــه	بــه	حجــم	ســرمایه	گذاری	طــرح	و	طرح	هــای	جانبــی	
ــیمی	آن	 ــت	و	گاز	و	پتروش ــاد	شــهرک	تخصصــی	نف ــا	ایج ب
ــا	کرمانشــاهی	ها	جــز	ســراب	 ــد،	ام ــم	کن ــه	فراه ــر	منطق د

ــد. ــزی	از	آن	ندیدن چی
ــاون،	کار	و	 ــت	تع ــر	وق ــی،	وزی ــهریورماه	۹۴	ربیع ــم	ش ده
ــا	 ــا	کلنــگ	کــه	ب ــه	رســم	مرســوم	و	ب ــه	ب ــاه	اجتماعــی	ن رف
بولدــوزر	عملیــات	اجرایــی	ایــن	پاالیشــگاه	را	آغــاز	کــرد	و	بــا	
ــوزر	 ــا	بلد ــا	ب ــه	م ــرد	ک ــالم	ک ــاوت	اع ــی	متف ــن	کلنگ	زن ای
آمده	ایــم	تــا	ثابــت	کنیــم	مثــل	همیــن	بلدــوزر	کار	را	پیــش	
خواهیــم	بــرد	و	از	دــل	ایــن	بیابــان	برهــوت	یــک	پاالیشــگاه	

ــد	آورد. ــر	خواه ــرن	ســر	ب مد
شــوی	آقــای	وزیــر	را	ماشــین	آالت	به	صــف	شــده	ای	تکمیــل	
کردنــد	کــه	همان	جــا	بعــد	از	رفتــن	ربیعــی	آن	هــا	هــم	کار	
ــی	نشــد	و	 ــه	عمل ــن	وعد ــت	ای ــد	و	هیچ	وق ــل	کردن را	تعطی

آناهیتــا	دوبــاره	بــه	خــواب	رفــت.
ــری	 ــچ	خب ــد	هی ــوت	بزنی ــن	بره ــه	ای ــری	ب ــر	س ــروز	اگ ام
از	تحــرک	نیســت	و	محوطــه	ای	محصــور	و	ســوت	وکور	
ــوم	نیســت	 ــه	معل ــی	ک ــک	نگهبان ــک	اتاق ــا	ی ــد	ب را	می	بینی
ــی؟! ــن	خال ــد؛	از	زمی ــی	می	کن ــز	نگهبان ــه	چی ــاً	از	چ دقیق

ــه شــرکت  ــق ب ــا متعل ۳۳٫۳ درصــد از ســهام پاالیشــگاه آناهیت
ســرمایه گذاری نفــت و گاز و پتروشــیمی تأمیــن )تاپیکــو( 
ــه شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی )شســتا(  وابســته ب
ــدوق بازنشســتگی کشــوری  ــار صن ــز در اختی و ۳۳٫۳ درصــد نی
ــت و  ــتگی نف ــدوق بازنشس ــه صن ــم ب ــد ه ــت؛ ۱۳٫۴ درص اس
۲۰ درصــد بقیــه نیــز ســهم شــرکت	ملــی	پاالیــش	و	پخــش	

ــت. ــران	اس ــی	ای ــای	نفت فرآورده	ه
امــا	نکتــه	جالــب	اینجاســت	کــه	این	هــا	بزرگ	تریــن	
هلدینگ	هــای	ســرمایه	گذاری	کشــور	هســتند	کــه	ارادــه	ای	
بــرای	ســاخت	آناهیتــا	ندارنــد	و	از	ایجــاد	آن	عاجــز	مانده	انــد.

پاالیشگاه آناهیتا در آستانه آغاز عملیات اجرایی
دولــت	بعــد	از	ناامیــد	شــدن	از	ســهامداران	این	پروژه	دســت	
بــه	دامــن	قــرارگاه	خاتم	االنبیــا	شــد	تــا	مگــر	بــه	کمــک	ایــن	
نهــاد	ناتوانــی	بزرگ	تریــن	هلدینگ	هــای	ســرمایه	گذاری	
ــن	 ــاند	و	ای ــگاه	بپوش ــن	پاالیش ــاث	ای ــرای	احد ــور	را	ب کش

ــد. ــر	کن ــرانجام	را	تعبی ــای	بی	س رؤی
ــر	 ــاه	امســال	د ــتاندار	کرمانشــاه	تیرم ــد،	اس هوشــنگ	بازون
ــا	 ــرارگاه	خاتم	االنبی ــر	ق ــط	د ــئوالن	مرتب ــا	مس ــت		ب نشس
ــن	 ــای	ای ــات	و	پیگیری	ه ــن	اقدام ــد	آخری ــن	رص )ص(	ضم
قــرارگاه	بــرای	آغــاز	عملیــات	راه	اندــازی	پاالیشــگاه	آناهیتــا	
اعــالم	کــرد	کــه	آنچــه	از	نتایــج	اقدامــات	برمی	آیــد	نشــانگر	
ــه	 ــر	آیند ــی	د ــای	خوب ــه	کرمانشــاهی	ها	خبره آن	اســت	ک

ــد	شــنید. نزدیــک	از	پاالیشــگاه	خواهن

بزرگترین طرح نفتی غرب کشور روی زمین ماند؛

»آناهیتا« اسیر بی تدبیری بزرگ ترین  هلدینگ های سرمایه گذاری کشور
زهرا آقایی
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اراده ای برای اتمام آناهیتا وجود ندارد

امــا	عبدالرضــا	مصــری،	نماینده	مردم	کرمانشــاه	دــر	مجلس	
کــه	هفت	خــوان	تصویــب	پاالیشــگاه	آناهیتــا	را	طــی	کردــه	
بعــد	از	۱۳	ســال	از	تصویــب	آن	از	اجرایــی	نشــدن	ایــن	پروژه	
و	کارشــکنی	های	برخــی	از	متولیــان	دــر	ایــن	زمینــه	گالیــه	

دارد.
وی	دــر	مــورد	وضعیــت	ایــن	طــرح	اظهــار	داشــت:	۶	ســال	
ــر	 ــا	حضــور	د ــی	ب ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف ــر	تع ــش	وزی پی
کرمانشــاه	قــول	افتتــاح	پاالیشــگاه	آناهیتــا	طــی	یــک	مــاه	

ــه	را	داد. آیند
نمایندــه	مردــم	کرمانشــاه	در	مجلس	خاطرنشــان	کــرد:	وزیر	
تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	وقــت	باوجــود	قــول	یک	ماهــه	
بــرای	افتتــاح	پاالیشــگاه،	چنــد	ســال	بعــد	عملیــات	اجرایــی	
آن	را	آغــاز	کــرد	و		همان	جــا	اعــالم	کــرد	کــه	چــون	کلنــگ	
کنــد	اســت	و	می	خواهیــم	به	ســرعت	عمــل	کنیــم،	بــا	

ــم. ــی	می	کنی ــگ	زن ــوزر	کلن بولد
ــش	 ــاون	و	کار	بی ــت	تع ــر	وق ــت:	وزی ــان	داش ــری	بی مص
از	۱۰۰	دســتگاه	بولدــوزر	و	کمپرســی	و...	دــر	روز	افتتــاح	
گردــآورد	کــه	نمایشــی	بودــن	ایــن	حرکــت	کاماًل	مشــهود	
بــود،	یــک	مــاه	پس	ازایــن	اقدــام	وزیــر،	بندــه	بــه	بازدیــد	
ــه	 ــزی	دید ــاک	چی ــز	خ ــا	ج ــا	آنج ــم،	ام ــه	رفت از	منطق
ــود	 ــفت	ب ــاک	س ــاًل	خ ــه	قب ــاوت	ک ــن	تف ــا	ای ــد	ب نمی	ش
امــا	بــا	به	کارگیــری	بیــل	و	لودــر	خــاک	آشــفته	شــده	بــه	

ــت. ــه	می	رف ــم	منطق ــم	مرد چش

ــای	 ــه	وعده	ه ــئوالن	ب ــک	از	مس ــه	هیچ	ی ــان	اینک ــا	بی وی	ب
خــود	عمــل	نکردنــد،	گفــت:	همچنیــن	جهانگیــری	معــاون	
اول	رئیس	جمهــور	نیــز	دــر	ســفر	بــه	کرمانشــاه	همیــن	وعده	
را	دــاد	و	دــر	ســفر	رئیس	جمهــور	هــم	ایــن	مطالبــه	مطــرح	

شــد	امــا	بــاز	خبــری	نشــد.
ایــن	نمایندــه	مجلــس	بــا	اعــالم	اینکــه	۶۶	درصــد	از	
ســهام	پاالیشــگاه	متعلــق	بــه	وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	
ــت،	 ــت	اس ــه	وزارت	نف ــق	ب ــد	متعل ــی	و	۳۳	درص اجتماع
ــور	 ــرمایه	گذاری	کش ــای	س ــن	هلدینگ	ه ــزود:	بزرگ	تری اف

ــتند. ــاه	هس ــگاه	کرمانش ــی	پاالیش ــهامداران	اصل س
مصــری	عنــوان	کــرد:	دســت	اندرکاران	ایــن	پــروژه	
بانکــی	 وثیقه	هــای	 کــه	 می	گرفتنــد	 ایــراد	 مدت	هــا	
ــت	 ــخت	اس ــن	آن	س ــنگین	و	تأمی ــروژه	س ــن	پ ــرای	ای ب
ــه	را	 ــال	وثیق ــه	امس ــون	بودج ــر	قان ــل	د ــن	دلی ــه	همی ب
ــت	 ــا	وزارت	نف ــگاه	ب ــاد	پاالیش ــط	قرارد ــا	فق ــتیم	ت برداش
ــه	شــود	و	دیگــر	الزم	نیســت	۱۰	 ــه	پذیرفت ــوان	وثیق به	عن
یــا	۱۲	هــزار	میلیــارد	تومــان	وثیقــه	ملکی	بــرای	اســتفاده	

از	تســهیالت	آوردــه	شــود.
وی	ادامــه	دــاد:	مــا	راهــی	را	بــاز	کردیــم	کــه	طــی	۴۰	ســال	
ــاه	و	 ــگاه	کرمانش ــرای	پاالیش ــم	ب ــه،	ه ــابقه	بود ــر	بی	س اخی
ــم	 ــی	نداری ــالب	قانون ــم	پتروشــیمی	کرمانشــاه؛	از	اول	انق ه
کــه	بگویــد	قراردــاد	بیــن	پاالیشــگاه	و	وزارت	نفــت	به	عنــوان	
ــی	 ــم	اتفاق ــود	بازه ــا	بااین	وج ــت	ام ــول	اس ــه	قابل	قب وثیق

ــاد. نیفت
	

پاالیشگاه آناهیتا از مصادیق اقتصاد مقاومتی
ــا	 ــرد:	م ــح	ک ــس	تصری نمایندــه	مردــم	کرمانشــاه	دــر	مجل
ــه	 ــای	زنگن ــار	دــو	مشــکل	هســتیم	یکــی	دیدــگاه	آق گرفت
ــه	تولیــد	ملــی	ندــارد	 به	عنــوان	وزیــر	نفــت	کــه	اعتقادــی	ب
و	معتقــد	اســت	بایــد	نفــت	خــام	بفروشــیم	و	فرآوردــه	وارد	
کنیــم	و	پاالیشــگاه	اقتصادــی	نیســت	کــه	البتــه	بارهــا	دــر	
مصاحبه	هــای	خــود	ایــن	را	مطــرح	کردــه	و	بعدهــا	بــا	فشــار	
رســانه	ها،	دــر	مصاحبــه	خــود	گفــت	مــا	تنهــا	پــروژه	آناهیتــا	
را	دــر	دســت	اقدــام	داریــم	امــا	دــر	عمــل	نگــرش	وی	باعــث	

ــن	پاالیشــگاه	شــد. ــف	ای توق
وی	افــزود:	حتــی	آقــای	زنگنــه	معتقــد	بــود	بــرای	
ســاخت	پاالیشــگاه	دــر	کشــورهای	دیگــر	ســرمایه	گذاری	
ــارس	و...	 ــتاره	خلیج	ف ــون	س ــی	همچ ــم؛		پروژه	های کنی
ــروژه	جدیدــی	 ــه	پ ــه	گذشــته	اســت	وگرن ــوط	ب هــم	مرب
ــام	 ــر	انج ــال	اخی ــا	۷	س ــن	۶	ت ــر	ای ــش	د ــر	پاالی از	نظ

ــت. ــده	اس نش
ــکاری	دــر	 ــا	پیمان ــروژه	آناهیت مصــری	بیــان	داشــت:	دــر	پ
ــه	 ــی	ب ــوزر	نمایش ــد	بولد ــع	آوری	چن ــا	جم ــت	و	ب کار	نیس
ــران	 ــار	ای ــای	پولد ــگ	ه ــن	هلدین ــد؛	بزرگ	تری راه	انداختن
ســهامدار	پاالیشــگاه	آناهیتا	هســتند،	شســتا	کــه	بزرگ	ترین	
صندــوق	 اســت،	 کشــور	 ســرمایه	گذاری	 هلدینــگ	
بازنشســتگی	کشــوری	کــه	صدهــا	شــرکت	بــزرگ	و	کوچــک	
دــارد	و	صندــوق	بازنشســتگی	نفت	ســهامداران	آن	هســتند	و	
وزارت	نفــت	هــم	۲۰	درصــد	ســهم	دــارد	کــه	حســاب	وکتاب	
ــر	کار	 ــی	د ــه	و	اعتقاد ــود	اراد ــت	بااین	وج ــخص	اس آن	مش

ــت. نیس
ــح	کــرد:		ایــن	مســئوالن	اگــر	 ایــن	نمایندــه	مجلــس	تصری
بــه	آنچــه	رهبــر	معظــم	انقــالب	هفــت	ســال	قبــل	دــر	رابطه	
بــا	اقتصــاد	مقاومتــی	فرمودنــد	مبنــی	بــر	اینکــه	نفــت	خــام	
صادــر	نکنیــم	بلکــه	فرآوردــه	صادر	کنیــم	عمــل	می	کردند،	

امــروز	دــر	عــزای	تحریــم	نفــت	نمی	نشســتیم.
از	زمــان	تصویــب	پاالیشــگاه	آناهیتــا	۶	اســتاندار،	والــی	
ــه	ای	 ــد	و	وعد ــا	آمدن ــک	از	آن	ه ــر	ی ــده	اند؛	ه ــاه	ش کرمانش
بی	ســرانجام	بــرای	فرجــام	آناهیتــا	بــه	کرمانشــاهی	ها	دادنــد	

ــد. و	رفتن
همچنیــن	تــا	بــه	امــروز	چهــار	دولــت	و	وزرای	مختلــف	آن	ها	
از	نفــت،	تعــاون،	صنعــت	و...	دــر	بازدیدهای	نمایشی	شــان	به	
مردــم	ایــن	منطقــه	وعدــه	پیگیــری	و	رفــع	مشــکالت	پیــش	
ــی	نشــده	 ــد	کــه	هیچ	کدــام	عمل ــروژه	را	داده	ان ــن	پ ــای	ای پ

اســت.
ــوت	 ــر	بره ــال	دیگ ــد	س ــت	چن ــوم	نیس ــود	معل بااین	وج
آناهیتــا	بایــد	تــاوان	ناتوانــی	تیــم	اقتصادــی	دولت	در	اســتان	
ــی	را	 ــد	داخل ــه	تولی ــی	وزرا	ب ــی	برخ ــاه	و	بی	توجه کرمانش
ــال	 ــن	همه	س ــر	ای ــروژه	را	د ــن	پ ــه	نتوانســته	اند	ای ــد	ک بده

ــد. ــر	ببرن ــک	گام	جلوت ــی	ی حت
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دانشــگاه  و  اســاتید حــوزه  از  برخــی 
ــد  ــه طــرح جدی ــی ب ــه نقدهای ضمــن ارائ
بانکــداری کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
معتقدنــد کــه ایــن طــرح بــا موازیــن 
حــذف  و  اســت  تضــاد  در  شــرعی 
ــدن  ــامی ش ــای اس ــه معن ــاً ب ــا لزوم رب

نیســت. بانکــداری 

ایــن	روزهــا	دــر	فضــای	نظــام	پولــی	کشــور	شــاید	بیشــترین	
نگاه	هــا	و	نــوک	تیــز	قلم	هــا	بــه	ســمت	طــرح	جدیــد	
ــورای	 ــس	ش ــوی	مجل ــه	از	س ــد	ک ــالمی	باش ــاری	اس بانکد
اســالمی	تدویــن	شــده	اســت؛	البتــه	ســال	های	ســال	اســت	
ــرات	و	 ــه	نظ ــای	نقط ــر	ابره ــور	زی ــی	کش ــام	بانک ــه	نظ ک
ــاران«	می	شــود	 کارشناســی	های	متفــاوت	و	ملــون	»طــرح	ب
ــری	 ــل	خب ــر	عم ــرا	د ــه	چ ــت	ک ــوم	نیس ــاً	معل ــا	واقع ام

نمی	شــود	کــه	نمی	شــود.
مصیبــت	آن	اســت	کــه	اغلــب	ایــن	نــوع	طرح	هــا	بــا	پســوند	
ــه	 ــز	ب ــان	نی ــی	طراح ــد	و	برخ ــه	می	آین ــه	عرص ــالمی	ب اس
ــن	 ــای	دی ــی	علم ــن	و	حت ــام	دی ــه	ن ــن	آن	ب ــال	تزئی دنب
ــا	 ــوند	ب ــی	می	ش ــی	جد ــا	وقت ــن	طرح	ه ــا	همی ــتند؛	ام هس
ــزرگان	 ــز	زعمــا	و	ب ــد	و	تی مخالفــت	آشــکار	و	انتقادهــای	تن

ــود. ــه	می	ش ــه	مواج ــوزه	علمی ح
واقعیــت	امــر	این	اســت	طــرح	جدیــد	بانکدــاری	مجلــس	که	
ظاهــراً	قــرار	اســت	تــا	روزهــای	آیندــه	بــه	مرحلــه	تصویــب	
ــه	را	 ــوزه	علمی ــی	ح ــه	اقتصاد ــر	بدن ــته	نظ ــد،	نتوانس برس
تأمیــن	کنــد	و	نگرانی	هایــی	دــر	مــورد	آن	مطــرح	اســت.	دــر	
ادامــه	بــه	تحلیــل	طــرح	بانکدــاری	اســالمی	مجلس	شــورای	

ــازد. ــالمی	می	پرد اس

نقش کمرنگ حوزه در تدوین طرح بانکداری اسالمی
عضــو	هیئت	علمــی	گــروه	اقتصــاد	اســالمی	پژوهشــگاه	
فرهنــگ	و	اندیشــه	اســالمی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	طــرح	نظام	
بانکدــاری	مجلــس	اشــکاالت	اساســی	دــارد،	گفــت:	واقعیــت	
ــه	 ــل	ب ــب	و	تبدی ــن	طــرح	تصوی ــر	همی ــه	اگ ــن	اســت	ک ای
ــی	 ــر	از	شــرایط	کنون ــون	شــود	اوضــاع	نظــام	بانکــی	بدت قان

خواهــد	شــد.
ــه	نقــش	 ــان	اینک ــا	بی ــی	یوســفی،	ب حجت	االســالم	احمدعل
ــاری	 ــرح	بانکد ــن	ط ــن	و	تقنی ــر	تدوی ــوزه	د ــگ	ح کمرن
ــاًل	احســاس	می	شــود،	گفــت:	حــوزه	 ــس	کام اســالمی	مجل
طــرح	جامــع	نظــام	بانکدــاری	اســالمی	را	می	توانــد	تــا	پایــان	

ــه	کنــد. ــن	و	ارائ ســال	تدوی
ــا	بیــان	اینکــه	اگــر	زعمــای	حــوزه	نبودنــد	طرح	هــای	 وی	ب
بســیار	ناپختــه	و	خطرناکــی	بــه	تصویــب	می	رســید،	گفــت:	
پیش	ازایــن	هــم	طرحــی	تهیــه	و	دــر	آســتانه	تصویــب	بــود	
ــود	 ــد	نب ــع	تقلی ــراض	مراج ــه	و	اعت ــوزه	علمی ــر	ح ــه	اگ ک
طــرح	بســیار	ناصوابــی	دــر	نظــام	بانکــی	بــه	تصویــب	و	اجــرا	

می	رســید.
ــان	 ــا	بی ــی	حــوزه	ب ــری	اقتصــاد	مقاومت ــز	راهب ــس	مرک رئی
اینکــه	مشــکل	اصلــی	نظــام	پرداخــت	بانکــی	صوری	ســازی	
ــا	 ــی	بانک	ه ــرایط	فعل ــر	ش ــت:	د ــت،	گف ــواری	اس و	رباخ
توانایــی	و	تمایلــی	بــرای	انجــام	عقــود	مشــارکتی	را	ندارنــد.
وی	بــا	ابــراز	ناخرســندی	از	طرح	هــای	ارائــه	شــده	بانکدــاری	
ــرح	 ــا	مط ــا	باره ــن	طرح	ه ــت:	ای ــس	گف ــر	مجل ــالمی	د اس
ــب	 ــا	جال ــم	ام ــزد	کرده	ای ــات	آن	را	گوش ــا	ایراد ــده	و	م ش
اســت	بــه	جــای	اصــالح	دــر	البــه	الی	لوایــح	پنهــان	

می	شــوند.
حجــت	االســالم	یوســفی	بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	الیحــه	نیــز	با	
اشــکاالت	حــوزه	متوقــف	شــد،	تصریــح	کــرد:	اخیراً	شــنیدیم	
ــان	 ــر	جری ــی	د ــای	قبل ــق	طرح	ه ــا	تلفی ــی	ب ــرح	جدید ط
اســت	و	از	طریــق	مرکــز	راهبــری	اقتصــاد	مقاومتــی	حــوزه	
بــه	مجلــس	نامــه	ای	خواهیــم	دــاد	تــا	محققــان	حــوزوی	این	

طــرح	را	بررســی	کننــد	و	جلــوی	آن	گرفتــه	شــود.
وی	دــر	ادامــه	خاطرنشــان	کــرد:	دــر	طــرح	جدیــد	از	عقــد	
ــت	و	 ــرام	اس ــوی	ح ــه	رب ــه	حیل ــده	ک ــتفاده	ش ــه	اس مرابح
بــه	هیــچ	وجــه	قابــل	قبــول	نیســت	کــه	دــر	نظــام	جمهوری	
ــه	 ــرح	ب ــن	ط ــع	ای ــرر	مراج ــات	مک ــا	تأکید ــالمی	و	ب اس
ــرای	 ــان	تر	و	ب ــا	آس ــرای	بانک	ه ــه	کار	را	ب ــد	ک ــب	برس تصوی

ــد. ــخت	تر	کن ــم	س مرد
ــر	اینکــه	حــوزه	 ــد	ب ــا	تأکی ــن	اســتاد	حــوزه	و	دانشــگاه	ب ای
ــع	 ــرح	جام ــک	ط ــه	ی ــرای	ارائ ــل	ب ــی	کام ــه	آمادگ علمی
ــن	راســتا	مرکــز	 بانکدــاری	اســالمی	را	دــارد،	گفــت:	دــر	ای
ــت	 ــر	دس ــی	را	د ــوزه	طرح ــی	ح ــاد	مقاومت ــری	اقتص راهب
تدویــن	و	ارائــه	دــارد	کــه	امیــد	داریــم	تــا	پایــان	ســال	آماده	

ــود. ش
ــرح	 ــب	ط ــوی	تصوی ــس	جل ــد	مجل ــه	بای ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــاد	 ــرد،	گفــت:	فقهــای	اقتصادــی	حــوزه	اعتق ــی	را	بگی کنون
دارنــد	طــرح	مجلس	بــا	مشــکالتی	مانند	شــبهه	ربــوی	بودن	
و	نــوع	تنظیــم	قراردادهــای	میــان	بانــک	و	مشــتری	دســت	
ــرف	 ــکالت	برط ــن	مش ــد	ای ــه	بای ــد	ک ــرم	می	کن ــه	ن و	پنج

ــود. ش
	

سیســتم بانکــی قانــون عملیــات بانکــداری بــدون 
ــد ــرا نمی کن ــتی اج ــه درس ــا را ب رب

ــر	اینکــه	 ــد	ب ــا	تأکی ــز	ب ــه	نی یکــی	از	اســتادان	حــوزه	علمی
ــا	موازیــن	شــرعی	دــر	تضــاد	اســت	 طــرح	مجلــس	کامــاًل	ب
گفــت:	قــرار	بــود	دــر	طــرح	جدیــد	بانکدــاری	بــا	نظــام	ربوی	
ــی	 ــه	متأســفانه	اتفاق ــارزه	شــود	ک ــاری	مب ــر	بانکد ــم	ب حاک

نیفتادــه	اســت.
حجــت	االســالم	غالمعلــی	معصومی	نیــا	بــا	اشــاره	بــه	طــرح	
ــرار	 جدیــد	بانکدــاری	کمیســیون	اقتصادــی	مجلــس	کــه	ق

اســت	بــه	صحــن	علنــی	بیایــد،	تأکیــد	کــرد	ایــن	طــرح	بــه	
ــا	موازیــن	شــرعی	دــر	تضــاد	اســت. شــدت	ب

ــس	 ــد	مجل ــاری	جدی ــه	طــرح	بانکد ــا	ک ــن	ادع ــا	رد	ای وی	ب
منجــر	بــه	قطــع	ریشــه	ربــا	دــر	تســهیالت	پرداختــی	بانــک	
ــا	۳۵	 ــات	بانکدــاری	بدــون	رب ــون	عملی می	شــود،	گفــت:	قان
ــتم	 ــفانه	سیس ــا	متأس ــده	ام ــب	ش ــه	تصوی ــت	ک ــال	اس س
بانکــی	همیــن	طــرح	۲۷	مادــه	ای	را	نقــض	کردــه	و	درســت	

اجــرا	نکردــه	اســت.
مدیــر	گــروه	اقتصــاد	اســالمی	دانشــگاه	خوارزمــی	بــا	بیــان	
اینکــه	مشــکل	اصلــی	نظــام	بانکــی	فقدــان	قوانیــن	نیســت	
و	تعدــی	و	نقــض	قانــون	اســت،	گفــت:	۳۵	ســال	اســت	کــه	
ــاری	 ــام	بانکد ــی	نظ ــکالت	قانون ــوع	مش ــع	و	رج ــال	رف دنب
ــکالت	 ــان	مش ــاره	هم ــه	دوب ــت	ک ــب	اس ــا	جال ــتیم	ام هس

شــبهه	دــر	عقــود	و	ســیطره	ربــا	پــا	برجاســت.
ــر	اینکــه	حــذف	 ــد	ب ــا	تأکی ــا	ب حجــت	االســالم	معصومی	نی
ــاری	نیســت،	 ــدن	بانکد ــای	اســالمی	ش ــه	معن ــاً	ب ــا	لزوم رب
ــیاری	از	 ــازی	بس ــوری	س ــا	ص ــی	ب ــام	بانک ــت:	اآلن	نظ گف
ــر	ســوال	 ــه	مشــتری	را	زی ــات	ب ــه	خدم ــد	و	ارائ مراحــل	عق

ــه	اســت. شــرعی	برد
وی	دــر	بخــش	دیگــری	از	ســخنان	خــود	بــا	بیــان	اینکــه	در	
ــد،	 ــازی	آوردن ــوری	س ــه	ص ــا	روی	ب ــی	بانک	ه ــون	قبل قان
تأکیــد	کــرد:	آن	هــا	عقــود	را	پوشــش	قــرار	دادنــد	بــرای	کار	
خودشــان	و	دــر	نهایــت	چیــزی	که	بــرای	آن	هــا	مهــم	بوده	و	
هســت	مبلــغ،	مدــت،	نــرخ	و	جریمــه	اســت	و	بانک	هــای	مــا	

ماهیــت	دیگــری	غیــر	از	ایــن	نداشــتند.
ــدید	از	 ــف	ش ــراز	تأس ــا	اب ــگاه	ب ــوزه	و	دانش ــتاد	ح ــن	اس ای
قانونــی	شــدن	خریــد	و	فــروش	ارز	دــر	طــرح	جدیــد	توســط	
نظــام	بانکــی	گفــت:	اگــر	بانک	هــا	بــر	اســاس	مادــه	۹۲	طرح	
جدیــد	مجــوز	خریــد	و	فــروش	ارز	پیدا	کننــد	دوبــاره	التهاب	

و	هیجــان	بــر	اقتصــاد	کشــور	حاکــم	خواهــد	شــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	بهانــه	مجلــس	دــر	صــوری	ســازی	بانک	هــا	
دــر	عقــود	مشــارکتی	و	روی	آوردــن	دــر	ایــن	طرح	بــه	عقود	
ــر	گذشــته	صــوری	ســازی	 ــان	داشــت:	اوالً	د ــه	ای	بی مبادل
صرفــاً	در	عقــود	مشــارکتی	نبودــه	بلکه	دــر	عقــود	مبادله	ای	
هــم	بودــه	اســت	و	ثانیــاً	دــر	طــرح	جدیــد	بــه	عنــوان	مثــال	

به بهانه روز بانکداری اسالمی بررسی شد

نقدحوزویان به طرح بانکداری مجلس/فرسنگ ها فاصله تا رستگاری بانک ها

روح اهلل 
یارمحمدی
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ــران اقتصاد ایـ

ــه	صــورت	صــوری	اجــرا	 ــه	ب ــروش	اقســاطی	ک ــه	جــای	ف ب
ــه	 ــه	تســهیالت	گیرند ــه	ب ــه	ک ــه	آمد ــد	مرابح ــد،	عق می	ش
ــک	 ــت	از	طــرف	بان ــه	وکال ــول	ب ــن	پ ــا	ای ــرو	ب ــد	»ب می	گوین
ــا	ســود	 ــاره	ب هرچــه	می	خواهــی	بخــر	و	از	طــرف	بانــک	دوب
ــه	بانــک	 ــه	خودــت	بفــروش	و	اقســاط	آن	را	ب معیــن	آن	را	ب
ــن	صــورت	صــوری	 ــر	ای ــد	د ــه	می	بینی ــن!«	ک پرداخــت	ک

ــود. ــتر	می	ش ــدت	بیش ــه	ش ــازی	ب س
عضــو	مرکــز	راهبــری	اقتصــاد	مقاومتــی	حوزه	هــای	علمیــه	
ــا	 ــرای	بانک	ه ــیرین	ب ــی	ش ــرعی	را	عقد ــر	ش ــه	غی مرابح
ــک	از	مشــکالت	 ــد	هیچی ــرح	جدی ــا	ط ــزود:	ب دانســت	و	اف
ــود،	 ــم	می	ش ــر	ه ــه	بدت ــود	ک ــع	نمی	ش ــا	رف ــوی	بانک	ه رب
چراکــه	دــر	ایــن	طــرح	نیــز	بانک	هــا	پــول	خــود	را	می	دهنــد	
ــد	 ــت	می	کنن ــه	دریاف ــهیالت	گیرند ــی	از	تس ــود	معین و	س
کــه	ایــن	دقیقــاً	همــان	سیســتم	ربــوی	اســت	کــه	مراجــع	

ــد. ــراد	می	گیرن ــه	آن	ای ــال	ها	ب ــد	س ــوار	تقلی بزرگ
	

با نسخه غربی نظام بانکی اسالمی نمی شود
ــن	 ــرح	ای ــا	ط ــز	ب ــات	نی ــه	اقتصــاد	طیب ــر	مؤسســه	فق مدی
ــان	 ــرای	دغدغه	هــای	حوزوی موضــوع	کــه	گــوش	شــنوایی	ب
بــه	ویــژه	علمــا	و	مراجــع	تقلیــد	نیســت،	گفــت:	چســباندن	
ــد	را	 ــک	عق ــالم	ی ــن	و	اس ــه	دی ــی	ب ــود	بانک ــه	عق و	ضمیم

اســالمی	نمی	کنــد.
حجــت	االســالم	جــواد	عبادــی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	بانک	هــا	
ــد،	ادامــه	دــاد:	 ــوی	دارن مشــکالت	ســاختاری	و	ماهیــت	رب
خــود	عامــالن	و	طراحــان	طــرح	جدیــد	بانکدــاری	معتقدنــد	
بــا	تصویــب	طــرح	دیگــر	بایــد	حداقــل	۳۰	ســال	بــا	خــوب	و	
بــد	طــرح	بســازیم	و	دیگــر	نمی	شــود	بــه	راحتــی	تغییــر	دــر	

مدــل	رفتــار	نظــام	بانکــی	ایجــاد	کــرد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	طرح	هایــی	کــه	از	ســوی	دولــت	و	
مجلــس	بــرای	اصــالح	ســاختار	نظــام	بانکــی	ارائــه	می	شــود	
کارشناســی	شــده	و	بــا	پشــتوانه	و	متیــن	نیســت،	گفــت:	هــر	

قانونــی	کــه	طــرح	می	شــود	بایــد	اقتضائــات	و	بســتر	خــاص	
ــه	 ــی	ک ــام	بانک ــرای	نظ ــس	ب ــد	پ ــته	باش ــش	را	داش خود
ــی	 ــی	و	مال ــت	نظــام	پول می	خواهــد	ســال	های	ســال	مدیری
را	بــه	عهدــه	بگیــرد	بایــد	قانونــی	طراحــی	کنیــد	کــه	الزامات	

جامعــه	اقتصادــی	ایــران	اســالمی	را	رعایــت	کنــد.
مدیــر	مؤسســه	فقــه	اقتصادــی	طیبــات	دــر	ادامــه	ســخنان	
ــک	 ــر	بان ــا	تعبی ــور	م ــر	کش ــه	د ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــود	ب خ
فراتــر	از	چیــزی	اســت	کــه	دــر	دنیــا	دیدــه	می	شــود،	گفت:	
مشــکل	نظــام	بانکدــاری	صرفــاً	ابــزاری	نیســت	کــه	کــم	یــا	
زیــاد	باشــد	بلکــه	مشــکل	از	ســاختار	اســت؛	دــر	ایــن	بانکــی	
کــه	همه	قبــول	داریــم	از	کشــورهای	غیر	اســالمی	وارد	شــده	
یــک	تعریفــی	که	دــر	فضــای	کارکــرد	اقتصادی	شــده	اســت	
ــار	 ــا	ب ــم	آن	را	ب ــران	می	خواهی ــر	ای ــه	و	د ــوی	بود ــرض	رب ق
کردــن	عقــود	اســالمی	تغییــر	کاربــری	بدهیــم	کــه	چنیــن	

ــارد. ــکان	ند ــزی	ام چی
ــه	 ــه	و	مزارع ــد	مرابح ــان	عق ــرف	بی ــه	ص ــان	اینک ــا	بی وی	ب
و	جعالــه	و	امثــال	آن	بانک	هــا	را	اســالمی	نمی	کنــد،	

ــت	و	 ــوی	اس ــرض	رب ــک	ق ــت	بان ــرد:	ماهی ــان	ک خاطرنش
ــر	 ــه	اگ ــان	ک ــرد،	همچن ــوض	ک ــت	آن	را	ع ــوان	ماهی نمی	ت
شــما	بــر	فنداســیونی	کــه	تنهــا	بــرای	یــک	طبقــه	ســاخته	
شــده	۱۴	طبقــه	بگذاریــد	دــر	ایــن	صــورت	طبقــات	بــاال	یــا	
صــوری	و	غیــر	قابــل	اســتفاده	و	ســبک	اســت	و	یــا	اگــر	قابل	
ــزد. ــرو	می	ری ــاختمان	ف ــد	کل	س ــی	باش ــتفاده	و	واقع اس

ورود جدی حوزه به سنت قرض الحسنه
ــا	طــرح	 یکــی	از	مدیــران	ارشــد	نظــام	بانکــی	کشــور	نیــز	ب
ــر	نظــام	بانکــی	را	 ــی	اعتمادــی	د ــذر	ب ــه	ب ــن	موضــوع	ک ای
میــان	مردــم	نکاریــم،	گفــت:	بــی	اعتمادــی	بــه	نظــام	بانکــی	
بــه	نفــع	هیچ	کــس	نیســت	و	دــر	نهایــت	بــه	ضــرر	اقتصــاد	

کشــور	اســت.
مرتضـی	اکبـری	بـا	اشـاره	بـه	اینکـه	چـرا	
قرض	الحسـنه	 نظـام	 ماننـد	 طرح	هایـی	 از	
گفـت:	 نمی	شـود،	 حمایـت	 بانک	هـا	
حدـود	۱۰	بانـک	اول	کشـور	یـک	مجموعه	
قرض	الحسـنه	واحد	راه	اندـازی	کردند	و	این	
بانـک	بیش	از	پنج	میلیـون	و	۳۰۰	هزار	فقره	
تسـهیالت	قرض	الحسـنه	پرداخـت	کردـه	
اسـت	اما	متأسـفانه	نـگاه	مثبتی	بـه	این	نوع	

حـرکات	نظـام	بانکـی	وجـود	ندـارد.

وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	حــوزه	علمیــه	بایــد	به	طــور	واقعــی	
ــت	 ــر	از	شــعار	از	ســنت	اســالمی	قرض	الحســنه	حمای و	فرات
کنــد،	گفــت:	مگــر	مــا	دنبــال	اســالمی	کردــن	و	ارتقــا	نظــام	
بانکــی	کشــور	نیســتیم	پــس	چــرا	هیــچ	توجهــی	بــه	ســنت	
قرض	الحســنه	کــه	تأکیــد	اکیــد	اســالم	و	قــرآن	اســت	

نمی	شــود.
ایــن	عضو	ارشــد	بانــک	مرکزی	کشــور	بــا	بیــان	اینکــه	ترویج	
و	فرهنگ	ســازی	قرض	الحســنه	می	توانــد	بــه	بســیاری	از	
معضــالت	کنونــی	نظــام	بانکــی	و	مراودــات	مالــی	را	برطــرف	
کنــد،	گفــت:	مردــم	و	مســئوالن	و	زعمای	حــوزه	بــا	اعتماد	و	
ترویــج	نظــام	قرض	الحســنه	دــر	سیســتم	بانکی	بســتر	رشــد	

و	تعالــی	اقتصــاد	اســالمی	را	فراهــم	کننــد.
ظاهــراً	کش	وقوس	هــای	میــان	علمــا	و	زعمــای	حــوزه	
ــی	 ــد	جد ــاری	جدی ــان	بانکد ــان	و	مجری ــا	طراح ــه	ب علمی
ــش	 ــد	نق ــال	نبای ــارد.	به	هرح ــود	ند ــی	وج ــت	و	اجماع اس
کمرنــگ	فقــه	اقتصادــی	و	رویکــرد	اســالمی	دــر	طرح	هــای	
سیســتم	بانکــی	کنونــی	کــه	رگ	و	ریشــه	غربــی	پیدــا	کرده	

ــت. را	نادیدــه	گرف
واقعیــت	ایــن	اســت	کــه	نظــام	بانکــی	نمی	توانــد	بــا	
طرح	هــای	»شــتر	گاو	پلنگــی«	دــر	جامعــه	ای	کــه	نــام	و	وام	
ارزش	هــای	اســالمی	را	یدــک	می	کشــد،	دــوام	بیــاورد	و	دــر	

ــت. ــوزوی	اس ــان	ح ــا	دغدغه	مند ــق	ب ــه	ح ــن	زمین ای
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ــتان  ــار نخلس ــزاران هکت ــول از ه ــت محص ــل برداش فص
ــل  ــش قاب ــه بخ ــده ک ــاز ش ــی آغ ــم در حال ــتان ب شهرس
توجهــی از محصــول دچــار خســارت شــده امــا ۵0 درصــد 

ــت. ــادرات اس ــاده ص ــده آم باقیمان

ایــن	روزهــا	دمــای	هــوا	در	بــم	برخــالف	بســیاری	از	
ــا	۵۰	 ــای	۴۵	ت ــردم	دم ــده	و	م ــک	نش ــور	خن ــق	کش مناط
درجــه	را	تجربــه	می	کننــد،	شــدت	گرمــای	هــوا	در	برخــی	از	
ــر	روی	خوشــه	های	 ــا	ب ــاال	مــی	رود	کــه	خرم روزهــا	آنقــدر	ب

درختــان	خشــک	می	شــود.
همیــن	مســاله	موجــب	شــده	۵۰	درصــد	از	محصــول	خرمای	
بزرگتریــن	بــاغ	شــهر	کشــور	از	بیــن	بــرود،	امــا	مردم	ســخت	
ــا	وجــود	خســارت	های	ســنگینی	کــه	در	ســال	 ــم	ب کــوش	ب
ــرای	 ــاال	زده	و	ب ــتین	ها	را	ب ــده	اند،	آس ــل	ش ــاری	متحم ج

ــه	کار	شــده	اند. برداشــت	باقیمانــده	محصــول	دســت	ب
ــود	 ــا	وج ــود	ب ــه	می	ش ــئوالن	گفت ــی	از	مس ــوی	برخ از	س
ــم	امــا	باقیمانــده	خرمــا	دارای	 تخریــب	نیمــی	از	محصــول	ب
ــی	 ــی	بخش ــر	وزن ــد	از	نظ ــد	و	می	توان ــوب	می	باش وزن	مطل
ــوی	 ــاله	از	س ــن	مس ــا	ای ــد	ام ــران	کن ــارت	ها	را	جب از	خس

ــت. ــد	نشــده	اس ــاورزان	تأیی ــران	و	کش تاج
ــزرگ	کشــور	می	باشــد	 ــاغ	شــهرهای	ب ــی	از	ب ــم	یک ــهر	ب ش
ــل	 ــم	قاب ــون	ب ــن	شــهر	و	پیرام و	وســعت	نخلســتان	ها	در	ای
توجــه	اســت،	طبــق	آمــار	بیــش	از	۱۰	هــزار	هکتار	نخلســتان	
ــی	از	 ــل	توجه ــش	قاب ــه	بخ ــود	دارد	ک ــه	وج ــن	منطق در	ای

محصــول	از	نــوع	مضافتــی	و	صادراتــی	اســت.
هــر	ســال	میلیون	هــا	دالر	ارز	از	راه	صــادرات	خرمــا	وارد	
ــته	 ــز	نتوانس ــا	نی ــود	و	تحریم	ه ــور	می	ش ــل	کش ــازار	داخ ب
ــه	خصــوص	 ــان	ب ــتان	کرم ــای	اس ــادرات	محصــول	خرم ص

ــد. ــل	کن ــم	را	مخت شهرســتان	ب
با	کیفیت	ترین	و	بازار	پسـندترین	خرمای	شـهر	بم	در	کشـور	
به	نام	مضافتی	شـناخته	می	شـود،	ایـن	محصول	از	نـوع	پیارم	
و	تجـاری	درجـه	یک	اسـت	کـه	در	بسـته	بندی	هـای	کوچک	

بـه	کشـورهای	مختلف	صادر	می	شـود.
ســال	گذشــته	بــود	کــه	همزمــان	بــا	افزایــش	قیمــت	خرمــا	
از	 زده	 تصمیمــی	شــتاب	 در	 دولــت	 رمضــان	 مــاه	 در	
صــادرات	خرمــا	جلوگیــری	کــرد	و	حــاال	بخشــی	از	خرمــا	که	

ــت. ــده	اس ــردخانه	ها	مان ــود	در	س ــادر	ش ــود	ص ــرار	ب ق
گمــان	مــی	رود	بــا	برداشــت	محصــول	ســال	جــاری	کــه	۵۰	
ــوان	 درصــد	مجمــوع	پیــش	بینــی	شــده	تولیــد	اســت	می	ت
ــی	در	ســال	جــاری	 ــای	جهان ــظ	بازاره ــرای	حف ــان	ب همچن

هــدف	گــذاری	کــرد.
از	ســوی	دیگــر	مســئوالن	در	وزارت	کشــاورزی	و	مســئوالن	
ــه	 ــران	خســارتهای	عمــده	ای	کــه	ب ــرای	جب ــد	ب بیمه	هــا	بای
ــا	مــردم	 کشــاورزان	تحمیــل	شــده	چــاره	اندیشــی	کننــد	ت

ــد	 ــرای	تولی ــر	ب ــار	دیگ ــتان	ها	را	ب ــد	نخلس ــه	بتوانن منطق
ــد. ــازی	کنن ــاده	س ــده	آم ــال	آین ــول	در	س محص

کشــاورزان بــرای ادامــه تولیــد در ســال آینــده نیاز 
ــت دارند ــه حمای ب

مبــارزه	بــا	زنجــره	خرمــا	در	ســال	جــاری	بــرای	آمــاده	کردن	
درختــان	بــرای	تولیــد	در	ســال	آتــی	یکــی	از	ضروریات	اســت	
ــه	ورشکســتگی	کشــاورزان	از	عهــده	 ــا	توجــه	ب کــه	عمــاًل	ب
ــرای	آمــاده	ســازی	 مــردم	خــارج	شــده	و	اگــر	زمینــه	الزم	ب
ــار	 ــز	دچ ــده	نی ــال	آین ــد	در	س ــود	تولی ــاد	نش ــا	ایج نخل	ه

اخــالل	خواهــد	شــد.
اســماعیل	بزرگمهــر	یکــی	از	تولیــد	کننــدگان	خرماســت	که	
در	زمینــه	صــادرات	نیــز	فعــال	اســت،	وی	گفــت:	خرمــای	بم	
دارای	مشــتریهای	بالقــوه	در	بــازار	جهانــی	ســت،	بســیاری	از	
کشــورهای	عربــی	و	آفریقایــی	در	زمینــه	تولیــد	خرمــا	نقــش	
ــن	کشــورها	بســیار	 ــا	در	ای ــد	خرم ــت	تولی ــا	کیفی ــد	ام دارن

نامطلــوب	اســت.
وی	افـزود:	خرمـای	تولیـدی	در	این	کشـورها	نامرغوب	اسـت	
و	دلیـل	ایـن	امـر	هم	آب	و	هـوا	و	اقلیم	اسـت	امـا	همین	خرما	
دارای	برنـد	و	بسـته	بنـدی	مطلـوب	اسـت	به	همیـن	دلیل	به	

سـادگی	با	خرمـای	مرغـوب	ایـران	رقابـت	می	کند.
	

پیش خرید خرما توسط تجار بین المللی
ایــن	تاجــر	اضافــه	کــرد:	خرمــای	ایــران	بــه	خصــوص	بــم	بــه	
دلیــل	کیفیــت	بســیار	مطلــوب	بــه	ویــژه	خرمــای	مضافتــی	
بــه	دلیــل	کیفیــت	مــورد	توجــه	جــدی	در	جهــان	اســت	بــه	
خصــوص	در	کشــورهای	اســالمی	در	مــاه	رمضــان	از	خرمــای	
ــایر	 ــا	س ــود	ام ــتفاده	می	ش ــتقیم	اس ــه	مس ــرای	تغذی ــم	ب ب
ارقــام	خرمــا	اکثــراً	در	صنعــت	شــیرینی	پــزی	و	یــا	تبدیل	به	

ــا	اســتفاده	می	شــود. ــراورده	ه ســایر	ف
ــن	تاجــر	گفــت:	بازارهــای	خارجــی	در	بســته	بنــدی	هــا	 ای
کوچــک	خرمــا	را	خریــداری	می	کننــد	و	از	هــم	اکنــون	
سفارشــهای	خریــد	خرمــا	بــه	دســت	مــا	رســیده	و	مشــتریها	
ــد	خرمــا	صــف	کشــیده	اند	و	مشــکلی	در	زمینــه	 ــرای	خری ب

ــم. ــازار	مصــرف	نداری ب

صــادرات	 زمینــه	 در	 دولــت	 حمایــت	 خواســتار	 وی	
ــول	 ــا	محص ــت:	خرم ــد	و	گف ــی	ش ــر	نفت ــوالت	غی محص
اســتراتژیکی	در	زمینــه	مصــرف	داخلــی	نیســت	امــا	
می	توانــد	در	زمینــه	ارزاوری	اســتراتژیک	تلقــی	شــود	و	
ــت	از	 ــار	حمای ــد	و	در	کن ــر	را	درک	کن ــن	ام ــد	ای ــت	بای دول
ــری	 ــه	جلوگی ــتاب	زده	در	زمین ــای	ش ــادرات	از	تصمیم	ه ص
ــد	 ــام	ش ــته	انج ــال	گذش ــه	در	س ــد	آنچ ــادرات	مانن از	ص

خــودداری	کنــد.

افت تولید ۵۰ درصدی در بم
ــه	 ــم	اســت	ک ــای	ب ــدگان	خرم ــد	کنن ــی	از	تولی ــد	یک محم
ــرده	 ــاز	ک ــود	را	آغ ــتان	های	خ ــول	از	نخلس ــت	محص برداش
اســت،	وی	می	گویــد:	محصــول	ســال	جــاری	۴۰	تــا	
ــده	 ــای	مان ــه	ج ــول	ب ــا	محص ــه	ام ــن	رفت ــد	از	بی ۵۰	درص
ــا	کیفیــت	و	مرغــوب	اســت	و	دلیــل	ایــن	امــر	هــم	 بســیار	ب

ــود. ــاری	ب ــال	ج ــوب	س ــای	مطل بارندگی	ه
وی	افــزود:	امیدواریــم	بعــد	از	برداشــت	محصــول	بتوانیــم	بــا	
ــه	 ــاز	بازارهــای	خارجــی	محصــول	را	روان ــن	نی ــت	تأمی اولوی

ــازار	مصــرف	کنیــم. ب
ــا	 ــت	خرم ــت	برداش ــار	روز	اس ــا	چه ــه	ت ــه	داد:	س وی	ادام
ــز	خــوب	و	محصــول	 ــا	نی ــت	خرم ــم	و	کیفی ــروع	کردی را	ش

ــت. ــت	اس درش

صادرات ۱۰۰ هزار تن خرما از بم
احمــد	یکــی	دیگــر	از	کشــاورزان	می	گویــد:	تعــداد	دانه	هــای	
ــا	 ــم	شــده	و	در	برخــی	از	باغ	ه ــا	بســیار	ک ــر	خوشــه	خرم ه

محصولــی	باقــی	نمانــده	اســت.
ایـن	کشـاورز	بیـان	کـرد:	گرمـای	هـوا	موجـب	خشـکیدگی	
و	ریـزش	خرمـا	چنـد	هفته	قبـل	از	برداشـت	محصول	شـد	و	
کشـاورزان	به	حمایت	ویـژه	دولت	نیـاز	داریم	چـون	در	برخی	

از	نخلسـتان	ها	۱۰۰	درصـد	محصـول	از	بیـن	رفتـه	اسـت.
ســال	گذشــته	۱۰۰	هــزار	تــن	خرمــای	شهرســتان	بم	بــه	۵۰	
کشــور	مختلــف	صــادر	شــده	اســت	و	ایــن	امیــدواری	وجــود	
ــی	از	 ــل	توجه ــش	قاب ــز	بخ ــاری	نی ــال	ج ــه	در	س دارد	ک

محصــول	بــه	کشــورهای	مختلــف	ارســال	شــود.

پیش فروش محصول در بازار بین المللی

صادرات خرمای بم به ۵۰ کشور
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ــران اقتصاد ایـ

مــزارع و باغ هــای کرمــان در حالــی از 
ابتــدای ســال جــاری بــا هجــوم ســهمگین 
ملخ هــای آفریقایــی مواجــه شــده بودنــد 
ــه  ــای مدیتران ــا مگس ه ــن روزه ــه ای ک
ای باغ هــای میــوه اســتان را بــا خطــر 

مواجــه می کننــد.

ــرا	 ــان	ف ــتان	کرم ــای	در	اس ــر	میوه	ه ــت	اکث ــل	برداش فص
ــوه	 ــای	می ــد	از	باغ	ه ــار	۲۴	درص ــق	آم ــت	و	طب ــیده	اس رس
ــدای	 ــه	اســت	ابت ــرار	گرفت ــان	ق ــز	در	اســتان	کرم کشــور	نی
ــخ	 ــی	مل ــته	های	میلیون ــوم	دس ــه	هج ــود	ک ــاری	ب ــال	ج س
ــه	 ــان	ب ــد	و	جازموری ــاز	ش ــان	آغ ــوب	کرم ــه	جن ــی	ب دریای
یکــی	از	بزرگتریــن	کانون	هــای	ســم	پاشــی	هوایــی	و	زمینــی	

ــل	شــد. کشــور	تبدی
ــخ	در	 ــای	مل ــه	کولنی	ه ــه	رفت ــا	رفت ــل	گرم ــاز	فص ــا	آغ ب
کرمــان	مهــار	شــدند	امــا	حــاال	وجــود	یــک	آفــت	غیــر	بومی	
ــت	 ــده	اس ــدار	ش ــان	پدی ــتان	کرم ــز	اس ــه	در	مرک ــر	ک دیگ
خطــر	جــدی	تــر	از	هجــوم	ملخ	هــا	را	پیــش	روی	کشــاورزان	
ــاک	از	 ــا	خ ــال	مگس	ه ــدای	وز	و	وز	ب ــت	و	ص ــرار	داده	اس ق

ــوده	اســت. ســر	کشــاورزان	رب

ــوه را در  ــن می ــا ت ــه ای میلیون ه ــس مدیتران مگ
ــت ــرار داده اس ــب ق ــرض تخری مع

آفتــی	بــه	نــام	مگــس	میــوه	خــوار	مدیترانــه	ای؛	ایــن	حشــره	
ســخت	جــان	ایــن	روزهــا	چشــمان	نگــران	کشــاورزان	کرمان	
ــان	 ــر	درخت ــت.	اگ ــرده	اس ــوف	ک ــا	معط ــمت	باغ	ه ــه	س را	ب
ــب	 ــاهد	نص ــتان	ش ــر	اس ــق	دیگ ــان	و	مناط ــهر	کرم در	ش
تله	هــای	زرد	رنگــی	هســتند	کــه	مســئوالن	کشــاورزی	
ــا	اســتفاده	از	آنهــا	ایــن	 اســتان	کرمــان	امیدوارنــد	بتواننــد	ب

آفــت	را	مهــار	کننــد.
ــود	 ــی	خ ــار	دوره	زندگ ــار	ب ــال	چه ــول	س ــت	در	ط ــن	آف ای
را	در	نســل	های	پــی	در	پــی	ســپری	می	کننــد	و	هــر	
ــان	 ــذارد	و	در	زم ــم	می	گ ــز	۳۰۰	تخ ــذاری	نی ــم	گ ــار	تخ ب

ــود. ــوه	می	ش ــن	می ــن	رفت ــب	از	بی ــی	موج کوتاه
ســحر	محمــد	تقــی	زاده،	کارشــناس	گیــاه	پزشــکی		
ــت	و	از	 ــان	نیس ــتان	کرم ــی	اس ــره	بوم ــن	حش ــد:	ای می	گوی
ــش	از	آن	 ــا	پی ــده	ام ــده	ش ــتان	دی ــمال	اس ــال	۹۷	در	ش س
ــان	مشــاهده	شــده	اســت. ــوب	اســتان	کرم ــای	جن در	باغ	ه
ــزد،	 ــد	ی ــتان	هایی	مانن ــون	اس ــم	اکن ــرد:	ه ــح	ک وی	تصری
اصفهــان،	خراســان،	مازنــدران	بــا	ایــن	آفــت	مواجــه	هســتند	
ــره	در	 ــن	حش ــا	ای ــه	ب ــرای	مقابل ــی	ب ــای	تحقیقات و	طرح	ه

حــال	انجــام	اســت.
ــتان	 ــوه	در	اس ــه	فصــل	برداشــت	می ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
کرمــان	آغــاز	شــده	گفــت:	حشــره	بــه	محــض	تغییــر	رنــگ	
میــوه	و	نزدیــک	شــدن	بــه	زمــان	برداشــت	بــر	روی	میوه	هــا	
تخــم	گــذاری	می	کننــد	و	الرو	مگــس	از	میــوه	تغذیــه	
می	کنــد	و	ظــرف	چنــد	روز	موجــب	گندیدگــی	کامــل	میــوه	

ــود. ــان	می	ش ــر	روی	درخت ب
ــاورزان	 ــکاری	کش ــت	دارد	هم ــه	اهمی ــرد:	آنچ ــان	ک وی	بی
بــا	کارشناســان	کشــاورزی	و	اســتفاده	از	روش	هــای	علمــی	و	

تلفیقــی	موجــود	بــرای	کنتــرل	اســت.

حشره در مقابل سم پاشی مقاوم است
وی	اســتفاده	از	تله	هــا	را	یکــی	از	مهمتریــن	راهکارهــای	
مقابلــه	بــا	مگــس	مدیترانــه	ای	دانســت	و	بیــان	کــرد:	مبــارزه	
بــا	آفــت	بــا	اســتفاده	از	ســم	بــه	تنهایــی	امــکان	پذیر	نیســت	

و	بایــد	از	روش	هــای	تلفیقــی	موجــود	اســتفاده	شــود.
وی	ادامــه	داد:	متأســفانه	درصــد	تخریــب	ایــن	حشــره	
بســیار	بــاال	می	باشــد	و	می	توانــد	در	عــرض	چنــد	روز	

ــد. ــرار	ده ــود	ق ــر	خ ــت	تأث ــر	را	تح ــاغ	مثم ــا	ب هکتاره

۲۴ درصــد باغ هــای میــوه کشــور در کرمــان 
وجــود دارد

وی	بــا	اشــاره	بــه	وجــود	۲۴	درصــد	از	باغ	هــای	میــوه	کشــور	
در	کرمــان	گفــت:	در	اســتان	کرمــان	ســاالنه	۳	میلیــون	۵۰۰	
تــن	میــوه	تولیــد	می	شــود	کــه	نیــاز	بخــش	قابــل	توجهــی	از	

ــازار	را	تأمیــن	می	کنــد. ب
وی	بــا	تاکیــد	بــر	اســتفاده	از	تلــه	مکفیــل	بیــان	کــرد:	در	این	
ــتفاده	از	 ــود	و	اس ــتفاده	می	ش ــون	و	چســب	اس ــا	از	فرم تله	ه
مایــع	ســراتراب	و	هیدرولیــزات	مســموم	نیــز	توصیــه	شــده	

اســت.

کشــاورزان بــا کارشناســان جهــاد کشــاورزی 
ــد ــکاری کنن هم

مدیــر	حفــظ	نباتــات	جهادکشــاورزی	شــمال	اســتان	
ــت	در	 ــن	آف ــرل	ای ــی	و	کنت ــت:	کار	ردیاب ــان	اظهارداش کرم
ــی	پیــش	مــی	رود	 ــه	خوب ــان	ب باغ	هــای	شــمال	اســتان	کرم
ــا	کارشناســان	کشــاورزی	 و	از	کشــاورزان	هــم	می	خواهیــم	ب

ــند. ــته	باش ــکاری	الزم	را	داش هم
ناصــر	طاهــری	افــزود:	در	شــمال	اســتان	کرمــان	ایــن	آفــت	
بــرای	نخســتین	بــار	در	گلبــاف	و	ماهــان	دیــده	شــد	کــه	در	
ســال	جــاری	گســترده	مشــاهده	ایــن	آفــت	افزایــش	یافتــه	

اســت.
ــاهده	 ــزارش	مش ــاورزان	و	گ ــکاری	کش ــرد:	هم ــان	ک وی	بی
ــوری	 ــاز	ف ــاورزی	و	آغ ــاد	کش ــه	جه ــره	ب ــه	حش ــن	گون ای

روش	هــای	مبــارزه	می	توانــد	در	
طاهــری	بیــان	کــرد:	کار	ردیابــی	و	مبــارزه	ایــن	آفــت	یکی	از	
ســرفصل	های	اصلــی	کارشناســان	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	
ــتفاده	از	 ــم	اس ــه	ه ــن	روش	مقابل ــت	و	مهمتری ــان	اس کرم
تله	هــای	زرنــد	رنــد	تــری	مدلــور	و	تعذیــه	ســراتراپ	و	

ــت. ــبنده	اس ــای	زرد	چس تله	ه
ــت	 ــا	آف ــه	ب ــرای	مقابل ــی	ب ــای	حمایت ــرای	طرح	ه وی	از	اج

ــن	 ــزات	مهمتری ــن	هیدرولی ــرد:	پروتئی ــان	ک ــر	داد	و	بی خب
ــاورز	در	 ــر	کش ــت	و	ه ــت	اس ــن	آف ــده	ای ــن	برن ــل	از	بی عام
ــوم	 ــک	س ــا	ی ــت	کش	ه ــوع	آف ــن	ن ــداری	ای ــورت	خری ص

ــد. ــت	نمی	کنن ــد	را	پرداخ ــه	خری هزین

ــی  ــیل آلودگ ــتان پتانس ــمال اس ــای ش ــر باغ ه اکث
ــد را دارن

ــردن	۱۰۰	 ــن	ب ــدی	از	بی ــت	توانمن ــن	آف ــرد	ای ــد	ک وی	تاکی
ــر	 ــوی	دیگ ــوده	را	دارد	از	س ــق	آل ــول	مناط ــدی	محص درص
ــه	ای	 ــه	اشــاره	کــرد	کــه	مگــس	مدیتران ــن	نکت ــه	ای ــد	ب بای
ــان	 ــتان	کرم ــای	اس ــوالت	باغ	ه ــر	محص ــت	اکث ــادر	اس ق

ــد. ــر	کن درگی
وی	از	کشــاورزان	خواســت	از	ورود	نهال	هــای	آلــوده	بــه	
باغ	هــا	خــودداری	کننــد،	میوه	هــای	خشــک	شــده	را	ســریعاً	
ــای	 ــا	میوه	ه ــدن	باغ	ه ــوده	ش ــورت	آل ــع	آوری	و	در	ص جم

ــاغ	جمــع	آوری	و	بســوزانند. ــت	را	از	ب ــه	آف ــوده	ب آل
ــدم	 ــت	در	صــورت	ع ــن	آف ــی	ای ــه	داد:	خطــر	آلودگ وی	ادام
ــد	 ــت	و	می	توان ــاال	اس ــیار	ب ــع	بس ــه	موق ــدام	ب ــزارش	و	اق گ
هکتارهــا	بــاغ	را	ظــرف	مــد	کوتاهــی	آلــوده	و	محصــول	را	از	

بیــن	ببــرد.
وی	همچنیــن	از	کشــاورزان	خواســت	در	زمســتان	اقــدام	بــه	
ــفیره	 ــن	کار	ش ــا	ای ــد	و	ب ــا	کنن ــن	در	باغ	ه ــخم	زدن	زمی ش

ــد. حشــره	را	از	بیــن	ببرن
ــه	شــمال	کرمــان	کــه	گفتــه	 ــه	ای	ب هجــوم	مگــس	مدیتران
می	شــوند	منشــأ	آن	باغ	هــای	جنوبــی	اســتان	بوده	انــد	
ــه	 ــدید	ب ــارت	ش ــد	از	خس ــه	بع ــت	ک ــدی	اس ــش	جدی چال
باغ	هــای	پســته	در	ســال	گذشــته	و	خســارت	ناشــی	از	گــرم	
شــدن	بیــش	از	حــد	دمــا	بــه	نخلســتان	های	اســتان	در	ســال	

ــاری	وارد	شــده	اســت. ج
ضمــن	اینکــه	در	ابتــدای	ســال	جــاری	نیــز	هجــوم	
کلونی	هــای	میلیونــی	ملخ	هــای	دریایــی،	بخــش	قابــل	
ــتان	 ــاورزی	اس ــوزه	کش ــرمایه	های	ح ــرو	و	س ــه	از	نی توجی
را	معطــوف	بــه	خــود	کــرد	و	حــاال	بــه	نظــر	می	رســد	
مگس	هــای	میــوه	خــوار	بــه	چالــش	جــدی	در	مســیر	
مهمتریــن	پتانســیل	اقتصــادی	اســتان	کرمــان	تبدیــل	شــده	

ــت. اس

نوبت به مگس مدیترانه ای رسید

درختان کرمان زرد پوش شدند / صدای بال مگس ها در گوش کشاورزان 
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ــران اقتصاد ایـ

ــی باگذشــت  ــای تحقــق اقتصــاد مقاومت پ
ــی آن  ــت های کل ــاغ سیاس ــال از اب 6 س
هنــوز می لنگــد و متولیــان در ایــن زمینــه 
ــن در  ــد، ای ــی ندارن ــل دفاع ــرد قاب عملک
حالــی اســت کــه در شــرایط تحریــم 
توجــه بــه ظرفیــت داخلــی راهگشاســت.

ــال	 ــش	س ــود	ش ــی	حد ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده س
ــی	 ــی	اقتصــاد	مقاومت پیــش	بــا	ابــالغ	سیاســت	های	کل
توســط	رهبــر	معظــم	انقــالب	اســالمی	دــر	بهمن	مــاه	
۹۲	و	نیــز	مطالبــه	رهبــری	دــر	جلســه	هیئــت	دولــت	دــر	
ــروع	 ــود	را	ش ــت	خ ــمی	فعالی ــور	رس ــاه	۹۴،	به	ط مردادم
کردــه	و	به	این	ترتیــب	گام	هــای	عملــی	دــر	راســتای	اجــرای	

ــد. ــاز	ش ــی	آغ ــت	های	کل سیاس
ــا	نام	گــذاری	ســال	۹۵	تحــت	عنــوان	»اقتصــاد	مقاومتــی،	 ب
ــه	 ــری	توج ــم	رهب ــام	معظ ــوی	مق ــل«	از	س ــام	و	عم اقد
ــوف	 ــوع	معط ــه	موض ــی	ب ــتگاه	های	اجرای ــش	دس بیش	ازپی
شــد	و	ســتادهای	اســتانی	نیــز	تحقــق	آن	را	دــر	دســتور	کار	
قــرار	دادنــد	امــا	بــا	گذشــت	ایــن	مدــت	هنــوز	هیــچ	اقدــام	
ــورت	 ــوص	ص ــن	خص ــر	ای ــی	د ــور	توجه ــر	خ ــی	و	د عمل

ــه	اســت. نگرفت
ــت	 ــا	حمای ــا	اینکــه	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	ب ب
ــا	 ــارد	ام ــرار	د ــت	ق ــه	دول ــر	بدن ــه	د ــازمان	برنامه	وبودج س
عملکــرد	دولــت	دــر	ایــن	زمینــه	بــه	اذعــان	کارشناســان	امر	
ــی	 ــد	اجرای ــه	و	ضــروری	اســت	رون ــاع	نبود ــل	دف اصــاًل	قاب
ــور	و	 ــر	کش ــی	د ــتاد	فرمانده ــات	س ــات	جلس ــدن	مصوب ش

ــرد. ــتاب	بگی ــی	ش ــان	غرب ــع	آن	آذربایج به	تب
نگاهــی	بــه	نشســت	ها	و	جلســات	ســتاد	فرماندهــی	
ــد	 ــان	می	ده ــی	نش ــان	غرب ــر	آذربایج ــی	د ــاد	مقاومت اقتص
ــان	 ــت	ها	بی ــن	نشس ــب	ای ــور	قال ــر	مح ــال	های	اخی ــر	س د
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــی	پرپیچ	وخم ــه	از	بروکراس مشــکالت	و	گالی
ــر	پیچیدــه	 بانک	هــا	و	دــر	برخــی	مواقــع	خــود	مســئوالن	ب
شــدن	آن	دامــن	می	زننــد	و	تأکیــد	بــر	رفــع	ایــن	موانــع	امــا	

ــی	نداشــته	اســت. ــر	پ ــی	د ــون	نتیجــه	عمل تاکن
بررســی	متــن	سیاســت	های	کلــی	اقتصــاد	مقاومتــی	از	
ــه	 ــزوم	توج ــان	دهنده	ل ــی	نش ــالب	به	خوب ــر	انق ــوی	رهب س
ــری	 ــوع	به	کارگی ــه	موض ــت	ب ــژه	دول ــه	گانه	به	وی ــوای	س ق
کارآفرینــی،	 توســعه	 راســتای	 دــر	 انســانی	 نیــروی	
ــش	 ــره	وری،	کاه ــتغال	و	به ــروی	کار،	اش ــازی	نی توانمندس
شــدت	انــرژی	و	ارتقــا	شــاخص	های	عدالــت	اجتماعــی،	
ــزی	 ــا	برنامه	ری ــراه	ب ــی	هم ــای	داخل ــرف	کااله ــج	مص تروی
بــرای	ارتقــای	کیفیــت	و	رقابت	پذیــری	دــر	تولیــد،	حمایــت	
و	خدمــات	 از	صادــرات	کاالهــا	 همه	جانبــه	هدفمنــد	
ــت	و	 ــرت	مقاوم ــش	قد ــز	افزای ــه	و	نی ــب	ارزش	افزود به	تناس

کاهــش	آســیب	پذیری	اقتصــاد	کشــور	اســت.
آذربایجــان	غربــی	بــا	هم	مــرزی	ســه	کشــور	خارجــی	
شــاهراه	ارتباطــی	ایــران	بــا	بازارهــای	اروپایــی	اســت،	تولیــد	
ــر	 ــه	برت بیــش	از	شــش	درصــد	محصــوالت	کشــاورزی،	رتب
دــر	تولید	ســیب،	انگــور،	عســل،	چغندرقنــد،	رتبــه	اول	تنوع	
مــواد	معدنــی،	ثبــت	دــو	برنــد	فــرش	و	دــو	اثــر	تاریخــی	دــر	
ســطح جهانــی، قطــب تولیــد ســیمان و… ایــن اســتان را به 
یکــی	از	مناطــق	مســتعد	دــر	حــوزه	اقتصادــی	به	خصــوص	
اقتصــاد	مقاومتــی	تبدیــل	کردــه	اســت	امــا	تاکنــون	ســهم	
اندــک	ایــن	بخش	هــا	دــر	زمینــه	صادــرات	و	ارزآوری	و	نیــز	
ــرای	 ــد	ب ــتغال	نشــان	می	ده ــکاری	و	اش ــع	مشــکالت	بی رف

ــی	اســت	 ــای	زیاد ــعه	ای	فاصله	ه ــگاه	توس ــه	جای ــیدن	ب رس
ــن	 ــان	ای ــه	دولتمرد ــئوالن	و	توج ــت	مس ــون	حمای ــه	بد ک

فاصله	هــا	کــم	نمی	شــود.

توســعه کشــاورزی موتــور محرکــه اقتصــاد 
غربــی آذربایجــان  در  مقاومتــی 

دــر	بخــش	کشــاورزی	کــه	یکــی	از	مزیت	هــای	اصلی	اســتان	
آذربایجــان	غربــی	محســوب	می	شــود	موضــوع	اقتصــاد	
مقاومتــی	به	ویــژه	دــر	محورهــای	تولیــد	و	اشــتغال	بایــد	بــا	
جدیــت	دنبــال	شــود	چراکــه	ایــن	بخــش	می	توانــد	پیشــانی	
ــتان	 ــن	اس ــر	ای ــی	د ــاد	مقاومت ــت	های	اقتص ــق	سیاس تحق

ــرزی	باشــد. م
تولیــد	ســاالنه	یک	میلیــون	و	۲۰۰	هــزار	تــن	ســیب،	تولیــد	
۶	درصــد	از	کل	محصــوالت	کشــاورزی،	قطــب	اول	تــا	ســوم	
ــل،	 ــد،	عس ــور،	چغندرقن ــه	انگ ــی	ازجمل ــد	محصوالت تولی
گندــم،	گیاهــان	دارویــی	و	بســیاری	از	محصــوالت	بــه	همراه	
ــه	 ــیالت	ازجمل ــی	و	ش ــش	دام ــر	بخ ــاال	د ــیل	های	ب پتانس
تولیــد	و	صدــور	۶۰	تــن	شــاه	میگوی	ســد	ارس	تنهــا	بخشــی	

ــاالی	اســتان	اســت. ــن	توانمندــی	ب از	ای
دــر	کنــار	ظرفیــت	تولید	بــاال،	این	اســتان	دــر	زمینــه	آبیاری	
ــد	 ــرف	اول	را	می	زن ــه	ای	ح ــز	کشــت	گلخان ــار	و	نی تحت	فش
و	بــا	توجــه	بــه	محدودیــت	منابــع	آبــی	در	صــورت	توجــه	به	
ایــن	بخــش	می	تــوان	گام	هــای	توســعه	را	بلندتــر	برداشــت.

ــر	 ــی	د ــاورزی	آذربایجان	غرب ــاد	کش ــازمان	جه ــس	س رئی
ــی	و	 ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــت	تحق ــن	وضعی ــوص	آخری خص
ــت:	بخــش	 ــز	ارزآوری	محصــوالت	کشــاورزی	اســتان	گف نی
کشــاورزی	اســتان	بــه	لحــاظ	دــارا	بودــن	پتانســیل	بــاال	دــر	
ــاد	 ــر	ایج ــی	د ــش	مهم ــد	نق ــه	می	توان ــاد	ارزش	افزود ایج
ــرای	اســتان	داشــته	 ــد	و	تأمیــن	ارز	خارجــی	ب اشــتغال	مول

ــد. باش
ــرمایه	گذاری	 ــذب	س ــه	ج ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــول	جلیل رس
طرح	هــای	 توســعه	 بــرای	 الزم	 مشــوق	های	 ارائــه	 و	
ــت	کاری	 ــر	اولوی ــتان	د ــر	اس ــاورزی	د ــاس	کش بزرگ	مقی
اســت	عنــوان	کــرد:	متأســفانه	تاکنــون	دــر	زمینــه	صادــرات	
محصــوالت	کشــاورزی	و	ارزآوری	ایــن	بخــش	چندــان	موفــق	

ــن	بخــش	 ــوب	بی ــی	مطل ــاط	بین	الملل ــه	ارتب ــم	چراک نبودی
ــرای	 ــا	کشــورهای	خارجــی	ب ــگان	ب خصوصــی	و	تولیدکنند
ــر	 ــاد	نشــده	و	د ــی	ایج ــف	صادرات ــای	هد ــایی	بازاره شناس

ــت. ــاز	اس ــزی	الزم	موردنی ــوص	برنامه	ری ــن	خص ای
وی	از	تشــکیل	کارگــروه	تحقیــق	و	توســعه	ســازمان	جهــاد	
کشــاورزی	آذربایجــان	غربــی	بــرای	شناســایی	موانــع	تولیــد	
و	ارائــه	راهکارهــای	عملــی	بــرای	توســعه	پایدــار	کشــاورزی	
ــی،	 ــاف	اقتصاد ــه	اهد ــرای	رســیدن	ب ــت:	ب ــاد	و	گف ــر	د خب
ــالن	 ــت	فارغ	التحصی ــتفاده	از	ظرفی ــکل	ها	و	اس ــت	تش تقوی
ــاورزی	 ــوزه	کش ــژه	ح ــی	به	وی ــف	اقتصاد ــای	مختل بخش	ه

ضــرورت	دارد.
ــود	 ــت،	نب ــب	کش ــوی	مناس ــخص	و	الگ ــه	مش ــود	برنام نب
ــا	 ــن	قیمت	ه ــی	نبود بســته	بندی	مناســب	محصــول،	منطق
ــای	 ــن	هزینه	ه ــران	بود ــد،	گ ــه	تولی ــه	هزین ــه	ب ــا	توج ب
ــت	 ــئوالن	دست	به	دس ــت	مس ــراه	غفل ــه	هم ــل	ب حمل	ونق
هــم	دادــه	تــا	مانــع	ارزآوری	و	صادــرات	خــوب	محصــول	ات	
ــا	ســه	کشــور	خارجــی	دــر	 کشــاورزی	باوجــود	هم	مــرزی	ب

ــود. ــی	ش ــان	غرب آذربایج
ــر	و	 ــش	ذخای ــیب،	کاه ــن	س ــزار	ت ــر	از	۳۰	ه ــور	کمت صد
صادــرات	شــاه	میگوی	ســد	ارس،	پاییــن	بودــن	نــرخ	قیمــت	
خریــد	تضمینــی	دــر	بخــش	ســیب	و	انگــور	و	گندــم	و	هدــر	
رفــت	محصــوالت	گویــای	عدــم	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	و	
مشــکالت	تکــراری	هرســاله	ایــن	بخش	دــر	آذربایجــان	غربی	
ــع	 ــا	رف ــوان	ب ــد	می	ت اســت	کــه	اگــر	مســئوالن	همــت	کنن

آن	هــا	اقتصــاد	اســتان	و	حتــی	منطقــه	را	شــکوفا	کــرد.
	

گام هــای کنــد اقتصــاد مقاومتــی در بخــش صنایع و 
ــان غربی ــادن آذربایج مع

باوجــود	تولیــد	۶۰	درصــد	کنســانتره	کشــور،	رتبــه	اول	دــر	
تنــوع	ســنگ	های	معدنــی	و	رتبــه	پنجــم	دــر	تولیــد	مــواد	
معدنــی،	ثبــت	جهانــی	دــو	فــرش	افشــار	تــکاب	و	ریزماهــی	
خــوی،	صنایــع	پتروشــیمی	و	ســیمان	امــا	آذربایجــان	غربــی	
از	نظــر	صنعتــی	یکــی	از	اســتان	های	کــم	برخوردــار	کشــور	

ــه	شــمار	مــی	رود. ب
ــر	 ــی	د ــی	و	صنعت ــد	تولید ــش	از	۹۰۰	واح ــون	بی هم	اکن

غفلت از ظرفیت ارزآوری آذربایجان غربی؛

پای اقتصاد مقاومتی همچنان لنگ می زند/ عملکرد ضعیف دولت و بانک ها

سکینه اسمی
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ــران اقتصاد ایـ

ــا	ظرفیــت	 ــز	ب اســتان	راکــد	بودــه	و	بســیاری	از	واحدهــا	نی
کمتــر	مشــغول	فعالیــت	هســتند،	خــام	فروشــی	نیز	ســد	راه	
معادــن	آذربایجــان	غربــی	شــده	ایــن	دــر	حالــی	اســت	کــه	
ــور	اقتصــاد	ایــن	 توجــه	و	حمایــت	از	هرکدــام	از	صنایــع	مزب

ــد. ــه	را	متحــول	کن منطق
سرپرســت	ســازمان	صنعــت،	معدــن	و	تجــارت	آذربایجــان	
غربــی	دــر	خصــوص	عدــم	تحقــق	کامــل	اقتصــاد	مقاومتی	
دــر	اســتان	دــر	بخــش	صنعــت	گفــت:	بــرای	رونق	بخشــی	
تولیــد	ملــی	و	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	۱۲	برنامــه	
ویــژه	شــامل	بهبــود	محیــط	ســرمایه	گذاری	و	فضــای	
کســب	وکار،	توســعه،	تقویــت	و	ارتقــای	تــوان	رقابتــی	
ــد،	 ــل	تولی ــره	وری	عوام ــای	به ــی،	ارتق ــای	تولید بنگاه	ه
ــاوری	 ــر	فن ــی	ب ــات	مبتن ــد	کاال	و	خدم ــتیبانی	از	تولی پش
ــت	از	تولیدــات	 ــاال	و	پشــتیبانی	و	حمای ــاارزش	افزودــه	ب ب

ــت. ــده	اس ــی	تدوین	ش داخل
افــزود:	ارتقــای	ســطح	فنــاوری	و	 محمــد	دهقــان	
اولویت	دــار،	 فعالیت	هــای	 دــر	 نــوآوری	 توســعه	
ــا	 ــب	کااله ــع	مناس ــن	و	توزی ــان	از	تأمی ــول	اطمین حص

و	 کاال	 جریــان	 نوین	ســازی	 تســهیل	 و	 خدمــات	 و	
خدمــات،	توســعه	صادــرات	غیرنفتــی،	افزایــش	حمایــت	
ــاخت	های	 ــعه	زیرس ــاد	و	توس ــر	ایج ــرمایه	گذاری	د از	س
ــاز	 ــی	موردنی ــن	نقدینگ ــتغال،	تأمی ــعه	اش ــد،	توس تولی
واحدهــای	تولیدــی	و	توســعه	تجــارت	الکترونیــک	از	
دیگــر	برنامه	هــای	عملیاتــی	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	

ــت. ــی	اس ــد	مل ــی	تولی ــق	بخش ــی	و	رون مل
وی	بــا	اشــاره	بــه	تشــکیل	کارگــروه	رفــع	موانــع	تولیــد	دــر	
ــد	 ــزار	و	۳۱۷	واح ــو	ه ــون	د ــار	داشــت:	هم	اکن ــتان	اظه اس
ــود	 ــی	وج ــر	آذربایجان	غرب ــاری	د ــه	بهره	برد ــارای	پروان د
ــال	و	 ــاد	فع ــن	تعد ــزار	و	۴۱۵	واحــد	از	ای ــک	ه ــه	ی ــارد	ک د
نیمه	فعــال	بودــه	و	از	کل	واحدهــای	تولیدــی	صنعتــی	
آذربایجــان	غربــی	نیــز	۹۰۲	واحــد	راکــد	بــود	کــه	بــا	
تالش	هــای	انجام	شــده	۱۸۷	واحــد	صنعتــی	و	معدنــی	

ــت. ــته	اس ــد	بازگش ــه	تولی ــه	چرخ ــد	ب راک
ــن	و	تجــارت	آذربایجــان	 ــت،	معد ــازمان	صنع سرپرســت	س
ــرات	اســتان	طــی	ســال	جــاری	 ــش	ارزش	صاد ــی	افزای غرب
خبــر	دــاد	و	گفــت:	دــر	ایــن	مدــت	۴۶۴	هــزار	تــن	کاال	بــه	
ــی	 ــان	غرب ــرکات	آذربایج ــالر	از	گم ــون	د ارزش	۷۶۵	میلی
صادرشــده	کــه	ارزش	صادــرات	کاال	از	گمــرکات	اســتان	طی	
ســال	۹۸	نســبت	بــه	مدــت	مشــابه	ســال	گذشــته	۷۷	درصد	

افزایش	یافتــه	اســت.

دهقــان	دــر	زمینــه	خــام	فروشــی	و	ارزآوری	بخــش	معادــن	
ــواد	 ــواع	م ــن	ان ــزار	ت ــون	و	۸۲۷	ه ــزود:	۲۳	میلی ــتان	اف اس
ــده	از	 ــرآوری	ش ــی	به	صــورت	ف ــی	و	ســنگ	های	تزئین معدن
طریــق	گمــرکات	اســتان	دــر	ســال	گذشــته	صادرشــده	کــه	
ــزار	 ــون	و	۹۴۶	ه ــه	میلی ــر	س ــرات	بالغ	ب ــزان	صاد ارزش	می

دــالر	بوده	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	مســائل	و	مشــکالت	صادرکنندــگان	
ــا	 اســتان	عنــوان	کــرد:	صادرکنندــگان	اســتان	دــر	رابطــه	ب
پیمان	ســپاری	ارزی	و	نقل	وانتقــال	ارز	به	ویــژه	بــا	کشــورهای	
همســایه	دچار	مشــکالتی	هســتند	که	دــر	مالقــات	حضوری	
ــا	رئیــس	کل	بانــک	مرکــزی،	فراهم	ســازی	زیرســاخت	های	 ب

نقل	وانتقــال	ارز	را	پیگیــری	می	کنیــم.
	

ــی  ــاد مقاومت ــوزه اقتص ــی در ح ــان غرب آذربایج
ــت ــرده اس ــل ک ــف عم ضعی

دــر	ســایر	حوزه	هــای	اقتصادــی،	ســرمایه	گــذاری	و	ارزآوری	
ــاخت	های	 ــود	زیرس ــم	نب ــگری	ه ــت	گردش ــه	صنع از	جمل
ــی	 ــار	تاریخ ــه	آث ــب	ب ــی	مناس ــه	راه	دسترس ــه	از	جمل اولی

ــات	رفاهــی	و	مکان	هــا	ی	اقامتــی	مناســب	 ــه	همــراه	امکان ب
موجــب	شــده	کــه	آذربایجــان	غربــی	تاکنــون	بهــره	درســتی	

نبــرد.
ــده	 ــت	ش ــر	ثب ــو	اث ــود	د ــه	وج ــی	اســت	ک ــر	حال ــن	د ای
جهانــی	بــه	همــراه	هــزاران	اثــر	و	جاذبــه	طبیعــی	و	
تاریخــی	از	جملــه	دریاچــه	زیبــای	ارومیــه	هــم	کــه	
ــرای	شــکوفایی	 ــی	بســتر	مناســبی	ب ــه	تنهای ــام	ب ــر	کد ه
اقتصــاد	منطقــه	هســتند	کمکــی	بــه	رونــق	اقتصــاد	

نکرده	انــد. مقاومتــی	
نمایندــه	مردــم	ارومیــه	دــر	مجلــس	شــورای	اســالمی	دــر	
خصــوص	آخریــن	وضعیــت	اجــرای	طرح	هــای	مرتبــط	
بــا	اقتصــاد	مقاومتــی	در	اســتان	اظهــار	داشــت:	متأســفانه	از	
ــتان	 ــون،	اس ــی	تاکن ــاد	مقاومت ــوع	اقتص ــرح	موض ــان	ط زم
موفــق	عمــل	نکردــه	و	وضعیــت	فعالیت	ها	در	اســتان	بســیار	

ــت. ــف	اس ضعی
هادــی	بهادــری	بــا	بیــان	اینکــه	دــر	ســال	های	اخیــر	
و	 ظرفیــت	 از	 اســت	 شایســته	 آنگونــه	 نتوانســته	ایم	
پتانســیل	های	اقتصــاد	مقاومتــی	حداکثــر	اســتفاده	را	کنیــم	
افــزود:	دــر	حــال	حاضــر	اکثــر	واحدهــای	تولیدــی	اســتان	بــا	

ظرفیتــی	کمتــر	از	۲۰	درصــد	فعالیــت	می	کننــد.
وی	بــا	گالیــه	از	راکــد	بودــن	واحدهــای	تولیدــی	و	صنعتــی	
دــر	اســتان	ادامــه	دــاد:	اکثــر	واحدهــای	تولیدــی	و	صنعتــی	

اســتان	لنــگ	می	زنــد	و	بــا	ظرفیــت	بســیار	پاییــن	مشــغول	
ــق	 ــم	تحق ــاز	عد ــود	زمینه	س ــن	رک ــتند	و	ای ــت	هس فعالی

اقتصــاد	مقاومتــی	دــر	اســتان	شــده	اســت.
ــاری	 ــم	اد ــی	های	پرپیچ	وخ ــا	و	بروکراس ــری	بانک	ه بهاد
به	خصــوص	دــر	بخــش	اعطــای	تســهیالت	را	از	مهم	تریــن	
ــی	 ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــد	و	تحق ــق	تولی ــم	رون ــل	عد عوام
ــزاری	 ــود	برگ ــرد:	باوج ــوان	ک ــت	و	عن ــتان	دانس ــر	اس د
جلســات	ســتاد	اقتصــاد	مقاومتــی	دــر	اســتان	و	مصوبــات	
ــش	روی	 ــع	پی ــع	موان ــرورت	رف ــوص	ض ــر	خص ــرر	د مک
تولیــد	و	واحدهــای	صنعتــی	هنــوز	بانک	هــا	دــر	پرداخــت	
ــی	 ــی	مانع	تراش ــای	اقتصاد ــی	واحده ــه	برخ ــهیالت	ب تس

. می	کننــد
ــا	 ــس	شــورای	اســالمی	ب ــر	مجل ــه	د ــم	ارومی ــه	مرد نمایند
ــع	 ــه	صنای ــر	زمین ــی	د ــان	غرب ــه	آذربایج ــر	اینک ــد	ب تأکی
تبدیلــی	و	کنســانتره،	محصــوالت	کشــاورزی	ســیب	و	انگــور،	
ــرای  ــی ب ــت باالی ــرش و… ظرفی ــد ارس، ف ــاه میگوی س ش
صادــرات	دــارد	اضافــه	کــرد:	متأســفانه	دــر	بخــش	صادــرات	
ــا	 ــا	ســه	کشــور	خارجــی	ب دــر	اســتان	باوجــود	هم	مــرزی	ب

ــتیم. ــه	هس ــی	مواج ــکالت	جد مش
بســته	بندی	 و	 ســورت	 زیرســاخت	ها،	 نبــود	 بهادــری	
را	 تجهیــزات	 و	 امکانــات	 روز،	 بازارهــای	 بــا	 متناســب	
مهم	تریــن	موانــع	صادــرات	دــر	اســتان	اعــالم	و	خاطرنشــان	
کــرد:	اگــر	زیرســاخت	های	صادــرات	دــر	اســتان	فراهم	باشــد	
قادــر	بــه	صادــرات	یــک	میلیــارد	دــالری	ســیب	هســتیم	اما	

متأســفانه	از	ایــن	ظرفیــت	بی	بهــره	مانده	ایــم.
نمایندــه	مردــم	ارومیه	دــر	مجلس	شــورای	اســالمی	مقررات	
دســت	و	پاگیــر	در	بعــد	ملــی	و	اســتانی	را	از	مشــکالت	جدی	
پیــش	روی	اقتصــاد	مقاومتــی	دــر	اســتان	ذکــر	کــرد	و	افزود:	
ــوع	 ــا	موض ــاورزی	ب ــوالت	کش ــرات	محص ــش	صاد ــر	بخ د
پیمان	ســپاری	ارزی	مواجــه	هســتیم	کــه	مانــع	بزرگــی	

پیــش	روی	صادرکنندــگان	ایــن	بخــش	قــرار	دادــه	اســت.
	

ــل  ــت در اقتصــاد مقاومتــی اصــالً قاب عملکــرد دول
ــاع نیســت دف

ــه	از	عملکــرد	ضعیــف	مســئوالن	اســتانی	 ــا	گالی بهادــری	ب
دــر	زمینــه	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	عنــوان	کــرد:	اقداماتــی	
ــا	قابل	توجــه	و	جوابگــو	 طــی	ســال	های	اخیــر	انجام	شــده	ام
ــد	شــتاب	دهی	و	انســجام	بیشــتری	اســت. نیســت	و	نیازمن
وی	بــا	بیــان	اینکــه	امســال	نیــز	باوجــود	نشســت	ها	و	
ــس	از	 ــازار	پ ــاماندهی	ب ــر	س ــی	ب ــد	مبن ــای	متعد وعده	ه
ــت	محصــول	 ــر	رف ــاهد	هد ــان	ش ــر	ســیب	همچن ــد	د تولی
تولیدــی	دــر	کنــار	جاده	هــا	و	خریــد	باقیمــت	بســیار	ناچیــز	
بــه	همــراه	متضــرر	شــدن	باغدــاران	خواهیــم	بــود	افــزود:	در	
حــال	حاضــر	عملکرد	دولــت	و	مســئوالن	اســتانی	دــر	زمینه	
اقتصــاد	مقاومتــی	به	ویــژه	دــر	بخــش	کشــاورزی	اصــاًل	قابــل	

دفــاع	نیســت.
بهادــری	فرســوده	بودــن	ماشــین	آالت	و	تجهیــزات	واحدهای	
ــود	 ــی،	نب ــع	تبدیل ــش	صنای ــر	بخ ــوص	د ــی	به	خص تولید
بســته	بندی	متناســب	بــا	نیــاز	بازارهــای	خارجــی	را	از	دیگــر	
مشــکالت	پیــش	روی	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	دــر	اســتان	
ــتان	 ــی	اس ــه	عقب	ماندگ ــه	ب ــا	توج ــت:	ب ــرد	و	گف ــان	ک بی
بایــد	مســئوالن	چاره	اندیشــی	اساســی	دــر	خصــوص	اقتصــاد	

اســتان	داشــته	باشــند.
نمایندــه	مردــم	ارومیه	دــر	مجلس	شــورای	اســالمی	از	پایین	
بودــن	قیمــت	خریــد	تضمینــی	گندــم	گالیــه	کــرد	و	گفــت:	
باوجوداینکــه	کــه	هزینه	هــای	تولیــد	دــر	این	بخــش	چندین	
برابــر	افزایــش	دــارد	قیمــت	خریــد	تضمینــی	گندــم	هــزار	و	
۷۰۰	تعیین	شــده	درحالی	کــه	ایــن	قیمــت	نســبت	بــه	
ســال	گذشــته	تنهــا	۲۰	درصد	رشــد	دــارد	بــا	افزایــش	ناچیز	
چگونــه	می	تــوان	انتظــار	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتی	را	داشــت.
وی	دـر	خصـوص	نحـوه	اجـرای	اقتصـاد	مقاومتـی	در	سـطح	
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نه	تنهـا	دـر	 اقتصـاد	مقاومتـی	 نیـز	گفـت:	تحقـق	 کشـور	
آذربایجـان	غربـی	بلکـه	دـر	بسـیاری	از	اسـتان	های	کشـور	
ضعیـف	اسـت	پروژه	هـای	زیادـی	بـه	لحـاظ	تعداد	در	کشـور	
وجـود	دارنـد	کـه	بدـون	اولویت	و	بـا	فشـارهای	منطقـه	ای	و	
سیاسـی	پشـت	سـر	هم	کلنگ	زنی	شـدند	و	امـروز	طرح	ها	و	

پروژه	هـای	بسـیاری	دـر	سـطح	کشـور	وجـود	دـارد.
ــرای	تحقــق	سیاســت	های	 ــد	ب ــان	اینکــه	بای ــا	بی بهادــری	ب
ــزود:	 ــرد،	اف ــی	ک ــا	را	اولویت	بند ــی	پروژه	ه ــاد	مقاومت اقتص
دولــت	دــر	ابتدــای	کار	خــود	تدبیــر	خوبــی	کــه	انجــام	دــاد	
ــاالی	۸۰	درصــد	پیشــرفت	کار	 ــای	ب ــه	پروژه	ه ــود	ک ــن	ب ای
ــن	 ــرار	گرفتنــد	و	موجــب	شــد	بســیاری	از	ای دــر	اولویــت	ق
پروژه	هــا	خاتمــه	یابــد	و	بــر	مدــار	بهره	بردــاری	برســد،	البتــه	

تــا	رســیدن	بــه	مرحلــه	ایدــه	آل	فاصلــه	وجــود	دــارد.

دولت توجهی به تحقق اقتصاد مقاومتی ندارد
یکــی	دیگــر	از	نمایندــگان	مردــم	ارومیــه	در	مجلس	شــورای	
اســالمی	نیــز	عملکــرد	دولت	دــر	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتی	را	
ضعیــف	توصیــف	کــرد	و	گفــت:	دولــت	هیــچ	موفقیتــی	دــر	
عملکــرد	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	ندــارد	و	ایــن	

موضــوع	دــر	آذربایجــان	غربی	نمــود	بیشــتری	دارد.
نادــر	قاضــی	پور	بــا	بیــان	اینکــه	متأســفانه	مســئوالن	اقتصاد	
مقاومتــی	را	جدــی	نگرفتــه	و	ســهل	انگاری	می	کننــد	افــزود:	
هــر	روز	بدــون	توجــه	بــه	فرامیــن	مقــام	معظــم	رهبــری	دــر	
ــری	 ــاهد	هســتیم	وزی ــی	ش ــق	اقتصــاد	مقاومت ــه	تحق زمین
ــن	 ــور	ای ــر	صد ــد	و	د ــر	می	کن ــنامه	صاد ــود	بخش ــرای	خ ب
ــرات	و	 ــت	صاد ــه	وضعی ــی	ب ــبانه	توجه ــنامه	های	ش بخش

ــود. ــتان	ها	نمی	ش ــات	اس وارد
وی	بــا	اشــاره	بــه	مشــکالت	بــه	وجــود	آمدــه	ناشــی	از	صدــور	
ــرد:	 ــوان	ک ــده	عن ــی	ش ــر	کارشناس ــنامه	های	غی ــن	بخش ای
ــا	ممنوعیــت	 ــم	ب ــه	محصــول	ســیب	شــاهد	بودی دــر	زمین
صدــور	آن	بخــش	زیادــی	از	باغدــاران	دــر	کشــور	به	خصــوص	

آذربایجــان	غربــی	متضــرر	شــدند.
قاضــی	پــور	اضافــه	کــرد:	شــاهد	هســتیم	دــر	برخــی	مواقــع	
بــا	صدــور	بخشــنامه	هایی	صادــرات	ســیب	را	ممنــوع	
می	کننــد،	صادــرات	و	واردــات	برخــی	اقــالم	را	ممنــوع	
می	کننــد	و	یــا	آزاد	می	کننــد،	پیشــنهاد	داریــم	تمامــی	
دســتورات	دــر	هیئــت	دولــت	و	هیئت	وزیــران	مصــوب	
ــا	تمامــی	وزرا	اعمال	نظــر	کننــد	و	ایــن	بخشــنامه	ها	 شــود	ت

نباشــد. تک	بعدــی	 به	صــورت	
ــا	 ــس	شــورای	اســالمی	ب ــر	مجل ــه	د ــم	ارومی ــه	مرد نمایند
ــه	اینکــه	هم	اکنــون	دــر	شــرایط	جنــگ	اقتصادــی	 اشــاره	ب
ــگ	 ــر	جن ــهل	انگاری	د ــب	و	س ــت:	عواق ــم	گف ــرار	داری ق
اقتصادــی	خیلــی	خطرناک	تــر	از	جنــگ	نظامــی	اســت	ولــی	

ــتند. ــه	هس ــر	بی	توج ــن	ام ــه	ای ــئوالن	ب ــفانه	مس متأس

گام هــای خوبــی در جهــت تحقــق اقتصــاد مقاومتی 
در آذربایجــان غربی برداشــته شــده اســت

ــاری	 ــور	اد ــازمان	ام ــس	س ــوری	و	رئی ــاون	رئیس	جمه مع
و	اســتخدامی	کــه	جانشــین	فرماندهــی	ســتاد	اقتصــاد	
ــر	 ــالف	نظ ــت،	برخ ــی	اس ــان	غرب ــر	آذربایج ــی	د مقاومت
ــالمی	 ــورای	اس ــس	ش ــر	مجل ــه	د ــم	ارومی ــگان	مرد نمایند
معتقــد	اســت	اقدامــات	خوبــی	دــر	زمینــه	اقتصــاد	مقاومتــی	

ــت. ــه	اس ــورت	گرفت ــی	ص ــان	غرب ــر	آذربایج د
جمشــید	انصــاری	دــو	روز	پیــش	دــر	آخرین	نشســت	ســتاد	
اقتصــاد	مقاومتــی	دــر	آذربایجــان	غربــی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکه	
ــای	 ــرای	طرح	ه ــر	اج ــون	د ــته	تاکن ــال	گذش ــتان	از	س اس
اقتصادــی	 طرح	هــای	 مشــکالت	 رفــع	 و	 اشــتغال	زایی	
ــر	 ــزود:	از	نظ ــت	اف ــه	اس ــه	کرد ــی	را	تجرب ــرفت	خوب پیش
اجــرای	برنامه	هــای	رونــق	تولیــد	دــر	مجمــوع	بــا	اختصــاص	
۷۶۰	میلیــارد	تومــان	بــرای	حفــظ	اشــتغال	موجــود	و	
ــر	کشــور	 ــی	د ــگاه	خوب ــی،	از	جای ــای	اقتصاد ــق	طرح	ه رون

ــت. ــده	اس ــار	ش برخورد
وی	بــا	بیــان	اینکــه	شــتاب	بخشــی	بــه	رونــد	تحقــق	
ــه	 ــی	هم ــکاری	و	هماهنگ ــد	هم ــی	نیازمن ــاد	مقاومت اقتص
ــوان	 ــی	و	بانک	هــا	دــر	اســتان	اســت	عن دســتگاه	های	اجرای
ــر	کشــور	 ــتایی	د ــار	روس ــتغال	پاید ــتای	اش ــر	راس ــرد:	د ک
۱۱۲	هــزار	میلیــارد	ریــال	تســهیالت	بانکــی	اختصاص	یافتــه	
ــارد	 ــزار	میلی ــون	۹۲	ه ــهیالت	تاکن ــزان	تس ــن	می ــه	از	ای ک
ــه	متقاضیــان	پرداخت	شــده	و	مابقــی	نیــز	به	زودــی	 ــال	ب ری

پرداخــت	می	شــود.
ــر	اینکــه	دــر	حــال	حاضــر	جــز	بانــک	 ــا	تأکیــد	ب انصــاری	ب
ــرای	 ــه	الزم	ب ــا	و	موسســه	ها	آورد ــر	بانک	ه کشــاورزی،	دیگ
ــن	 ــد	تأمی ــل	نمی	توانن ــور	کام ــهیالت	را	به	ط ــت	تس پرداخ
ــه	 ــا	ب ــی	بانک	ه ــکل	برخ ــن	مش ــل	ای ــرای	ح ــه	ب ــد	ک کنن
ــه	شــرایط	 ــا	توجــه	ب ــت:	ب ــه	می	شــود	گف ــاد	اضاف ــن	تعد ای
حاکــم	بــر	کشــور	نمی	تــوان	منابــع	اعتبــاری	تمــام	پروژه	هــا	
ــد	 ــق	هدفمن ــا	تزری ــت	ب ــن	الزم	اس ــرد	بنابرای ــن	ک را	تأمی
اعتبــارات،	تکمیــل	پروژه	هــای	مهــم	و	اولویت	دار	در	دســتور	

ــرد. ــرار	گی کار	ق
جانشــین	ســتاد	اقتصــاد	مقاومتــی	دــر	آذربایجــان	غربــی	بــه	
موضــوع	واگــذاری	پروژه	هــای	دولتــی	بــه	بخــش	خصوصــی	
نیــز	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	دلیل	عدــم	موفقیــت	این	طــرح	در	
کل	کشــور،	مقاومــت	و	عدــم	عالقــه	مدیــران	و	دســتگاه	های	
دولتــی	بــه	واگــذاری	پروژه	هــا	بــه	بخــش	خصوصــی	اســت	
درحالی	کــه	بــا	اجــرای	ایــن	طــرح	هیــچ	مشــکلی	دــر	ارائــه	

ــه	مردــم	پیــش	نمی	آیــد. خدمــات	ب
انصــاری	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	میــزان	مصــارف	بانکــی	محدود	
ــهم	 ــش	س ــه	افزای ــاز	ب ــه	نی ــاد:	درصورتی	ک ــه	د ــت	ادام اس
ــع	بانک	هــا	وجــود	داشــته	باشــد،	 ــه	مناب مصــارف	نســبت	ب
آمادــه	رایزنــی	بــا	مدیــران	عالــی	بانکی	دــر	تهران	هســتیم	تا	

مشــکل	اســتان	حــل	شــود.

ــاخص های  ــیاری از ش ــتان در بس ــی اس عقب ماندگ
اقتصــادی

صحبت	هــای	انصــاری	چندــان	بــا	اظهــارات	اســتاندار	
آذربایجــان	غربــی	همخوانــی	ندــارد،	محمدمهدی	شــهریاری	
ــی	 ــاد	مقاومت ــی	اقتص ــتاد	فرمانده ــر	س ــت	آخ ــر	نشس د
دــر	اســتان	از	عقب	ماندگــی	اســتان	دــر	بســیاری	از	
ــازار	پــس	از	 شــاخص	های	اقتصادــی	گالیــه	کــرد	و	گفــت:	ب
فــروش	محصــوالت	کشــاورزی	به	خصــوص	ســیب	از	مســائل	
ــت،	 ــالم	اس ــتان	اع ــر	اس ــاورزی	د ــش	کش ــش	روی	بخ پی

ــان	برداشــت	 ــیدن	زم ــت	رس ــه	عل ــیب	ب ــد	س ــت	خری قیم
ــد	هرچــه	ســریع	تر	از	طــرف	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	 آن	بای

ــود. ــالم	ش اع
وی	بــا	اشــاره	بــه	رفــع	موانــع	تولیــد	دــر	اســتان	خاطرنشــان	
کــرد:	دــر	چنــد	ســال	اخیــر	بــا	توجــه	وضعیــت	اقتصادــی	و	
مشــکالت	واحدهــای	تولیدی	در	اســتان	بــا	برگزاری	جلســات	
متعدــد	نســب	بــه	رفــع	موانــع	تــالش	شــده	اســت	و	بــا	نــگاه	
ــای	 ــن	طرح	ه ــان	ممک ــن	زم ــر	کوتاه	تری ــژه	مســئوالن	د وی

راکــد	و	آمادــه	بــه	چرخــه	تولیــد	بازگردنــد.
ــی	مشــکالت	 ــه	برخ ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــتاندار	آذربایجان	غرب اس
اســتان	دــر	حــوزه	اقتصادــی	اظهــار	داشــت:	آذربایجان	غربی	
ــرح	 ــت	ط ــه	نخس ــر	مرحل ــق	د ــتان	های	موف ــی	از	اس یک
اشــتغال	پایدــار	روســتایی	اســت،	دــر	مرحلــه	دــوم	بــا	توجــه	
بــه	اختصــاص	بخشــی	از	تســهیالت	بــه	نهادهــای	حمایتــی	
و	دــر	اختیــار	داشــتن	بخشــی	از	آن	در	مرکــز،	منابعــی	برای	
ــر	 ــن	ام ــرای	ای ــم	ب ــت	و	امیدواری ــه	اس ــی	نماند ــتان	باق اس

چاره	اندیشــی	کــرد.
محمدمهدــی	شــهریاری	کمبــود	شــدید	فضــای	آموزشــی	را	
ــرد	و	 ــوان	ک ــتان	عن ــش	روی	اس ــکالت	پی ــن	مش از	مهم	تری
افــزود:	یکــی	از	مهم	تریــن	مشــکالت	اســتان	کمبــود	فضــای	
آموزشــی	اســت	به	طوری	کــه	ســاخت	پنج	هــزار	و	۵۰۰	
کالس	دــرس	و	نوســازی	شــش	هــزار	کالس	بایــد	دــر	ایــن	

حــوزه	انجــام	شــود.
ــرای	 ــار	ب ــص	اعتب ــر	تخصی ــی	ب ــان	غرب ــتاندار	آذربایج اس
زیرســاخت	های	مــرزی	آذربایجان	غربــی	تأکیــد	کــرد	و	
ادامــه	دــاد:	احدــاث	جادــه	دسترســی	بــه	پایانه	هــای	مــرزی	
رازی،	ســرو	و	تمرچیــن	و	تکمیــل	ایــن	ســه	پایانــه	ازجملــه	

ــن	بخــش	اســت. ــای	ای نیازه
شــهریاری	بــا	بیــان	اینکــه	اعتبــار	پروژه	هــای	اقتصــاد	
مقاومتــی	اســتان	۹۲۷	میلیــارد	تومــان	اســت	افــزود:	از	میان	
ــروژه	بزرگ	مقیــاس	و	 ــروژه	به	عنــوان	پ ایــن	پروژه	هــا،	ســه	پ
مهــم	اســتان	انتخــاب	و	تــا	پایــان	دولــت	مــورد	بهره	بردــاری	

قــرار	خواهنــد	گرفــت.
آذربایجـان	غربی	اسـتانی	برخوردـار	از	ظرفیت	هـای	بی	نظیر	
اقتصادـی	اسـت	امـا	این	ظرفیت	هـا	بـرای	تبدیل	بـه	اقدامات	
عملـی	نیازمنـد	حمایت	جدی	مسـئوالن	کشـوری	و	اسـتانی	
بوده	تـا	از	ایـن	رهگـذر	مشـکالت	و	عقب	ماندگی	هـای	مردم	
ایـن	اسـتان	مـرزی	نیـز	بعـد	از	سـال	ها	برطـرف	شـود،	ایـن	
مشـکالت	رفـع	نمی	شـوند	مگـر	اینکـه	اقتصـاد	مقاومتـی	و	

تحقـق	آن	اولویـت	دولت	باشـد.
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ــران اقتصاد ایـ

ــر  ــا پنچ ــا ب ــد ت ــر نش ــه تعبی ــود ک ــی ب ــاد رؤیای ــازی خرم آب الستیک س
ــده  ــت، وع ــم را داش ــت یازده ــفر دول ــه س ــه مصوب ــروژه ای ک ــدن پ ش
ایجــاد بیــش از 1000 شــغل بــرای جوانــان یکــی از بیکارتریــن 

اســتان های کشــور ســرابی بیــش نباشــد.

از	»الستیک	سـازی«	و	هـزار	شـغلی	کـه	قرار	بـود	برای	لرسـتانی	ها	ایجـاد	کند	امـروز	تنها	یک	
خاطـره	دورماندـه	اسـت؛	رؤیایی	کـه	در	سـال	۹۳	در	جریان	سـفر	رئیس	جمهوری	به	لرسـتان	
بـا	عنـوان	»بزرگ	تریـن	پـروژه	صنعتـی«	لرسـتان	در	اذهـان	جوانـان	بیـکار	این	اسـتان	نقش	

. بست

رؤیایی که تعبیر نشد
پـروژه	ای	کـه	قـرار	بـود	۳۶	ماهه	تمام	شـود	امروز	با	گذشـت	۶	سـال	در	قالب	یـک	زمین	خالی	
دـر	کوهپایه	هـای	خـرم	آباد	به	چشـم	می	خـورد	تا	ایجـاد	۱۲۰۰	شـغل	بـرای	جوانان	لرسـتان	

تنها	یک	سـراب	باشـد.
هوشـنگ	بازوند	اسـتاندار	وقت	لرسـتان	دـر	تاریخ	۲	تیرماه	۹۳	طی	نشسـت	خبـری	با	اصحاب	
رسـانه	لرسـتان	جزئیـات	مصوبات	سـفر	روحانی	بـه	این	اسـتان	را	تشـریح	کرد	و	در	سـخنانی	
گفـت:	سـاخت	کارخانه	السـتیک	بـا	ظرفیت	۲۰۰	هزار	حلقه	توسـط	شـرکت	ایمیدـرو	یکی	از	

مصوبات	سـفر	هیئـت	دولت	بوده	اسـت.

الستیک سازی، یک تابلو و دیگر هیچ!
پـس	ازآن	جلسـات	متعددـی	بـرای	جانمایـی	ایـن	پـروژه	برگـزار	شـد	و	دـر	نهایـت	مقرر	شـد	
الستیک	سـازی	خرم	آبـاد	دـر	محـل	شـهرک	صنعتـی	شـماره	۳	خرم	آبـاد	مسـتقر	شـود.	امـا	
جانمایـی	نامناسـب	پـروژه	الستیک	سـازی	خرم	آبـاد	دـر	شـهرک	شـماره	۳	خرم	آبـاد	که	هیچ	
امکانـات	زیرسـاختی	ازجمله	بـرق،	آب	و	گاز	نداشـت؛	باعث	شـد	این	پـروژه	تـا	مدت	ها	درگیر	

زیرسـاخت	های	الزم	بـرای	اجرایـی	شـدن	باشـد؛	مصائبـی	کـه	همچنان	حل	نشـده	اسـت.
شـهرک	صنعتی	خرم	آباد	هنـوز	هیچ	امکانی	برای	اسـتقرار	واحدهـای	اقتصادی	ندـارد	و	پس	از	

سـال	ها	تنها	آثـاری	از	دیوارکشـی	در	اطـراف	این	شـهرک	صنعتی	به	چشـم	می	خورد.
طـی	این	سـال	ها	بارهـا	مسـئوالن	مختلف	لرسـتان	خبـر	از	فعال	بودـن	پروژه	الستیک	سـازی	
خرم	آبـاد	بـه	مردـم	و	نمایندـگان	افـکار	عمومـی	می	دادنـد	امـا	واقعیـت	این	اسـت	کـه	برای	

اجـرای	پـروژه	الستیک	سـازی	خرم	آبـاد	هنـوز	یـک	آجـر	روی	آجر	گذاشـته	نشـده	اسـت.
الستیک	سـازی	خرم	آبـاد	پس	از	۶	سـال	وعدـه	و	کلنگ	زنی	چندباره	مسـئوالن	تنهـا	یک	تابلو	

در	اراضـی	خالی	خرم	آبـاد	دارد.

خادمی هم نتوانست چرخ الستیک سازی را بچرخاند
پس	از	هوشـنگ	بازوند	اسـتاندار	سـابق	لرسـتان،	سـید	موسـی	خادمی	بر	مسـند	اسـتانداری	
لرسـتان	مسـئولیت	پیگیـری	پروژه	هـای	مصوب	هیئـت	دولت	در	لرسـتان	را	به	عهدـه	گرفت؛	
دو	سـال	گذشـته	خادمی	در	سـمت	اسـتانداری	لرسـتان	می	توانسـت	پـروژه	الستیک	سـازی	
خرم	آبـاد	را	به	سـرانجام	برسـاند	امـا	گویا	چرخ	الستیک	سـازی	خرم	آباد	قرار	نیسـت	دـر	دوران	

اسـتانداری	خادمی	نیـز	بچرخد.
نمایندـگان	مردم	خرم	آباد	در	مجلس	شـورای	اسـالمی	نیز	دـر	فرصت	های	مختلـف	موضوع	را	

به	اسـتاندار	لرستان	گوشـزد	کردند	و	خواسـتار	اجرایی	شـدن	این	پروژه	شدند.
صیـد	محمـد	بیرانوندـی	نمایندـه	مردـم	خرم	آبـاد	و	چگنـی	دـر	مجلس	شـورای	اسـالمی	در	
سـخنانی	پیرامـون	پروژه	الستیک	سـازی	خرم	آبـاد	گفته	بود:	ما	نگـران	عدم	اجرایی	شـدن	این	
پـروژه	هسـتیم	و	امیدواریم	بـا	ارادـه	اسـتاندار	و	همچنین	کمک	مـا	نمایندگان	شـاهد	اجرایی	

شـدن	این	پروژه	در	اسـتان	باشـیم.
محمدرضـا	ملکشـاهی	راد	دیگر	نمایندـه	مردم	خرم	آباد	و	چگنی	در	مجلس	شـورای	اسـالمی	
دـر	سـخنانی	دـر	واکنـش	بـه	اجرایی	نشـدن	پـروژه	السـتیک	سـازی	خـرم	آباد	بـا	اشـاره	به	
اینکـه	مردـم	دیگـر	اعتمادی	بـه	این	کلنـگ	زنی	ها	ندارنـد،	اظهار	داشـت:	عدم	اجرایی	شـدن	

پروژه	هـا	موجـب	ناامیدی	مردم	شـده	اسـت.
وی	بیـان	داشـت:	متأسـفانه	هنوز	طرح	السـتیک	سـازی	خـرم	آباد	عملیاتـی	نشـده	و	این	در	

حالیسـت	کـه	به	سـرانجام	رسـیدن	آن	بـه	مطالبه	مردم	تبدیل	شـده	اسـت.
ایـن	سـخنان	ملکشـاهی	راد	منجـر	بـه	واکنش	اسـتاندار	لرسـتان	در	همـان	زمان	شـد	تـا	وی	در	
سـخنانی	بگویـد:	مـا	قول	می	دهیـم	که	اعتبار	مصـوب	ایـن	پـروژه	را	طی	امسـال	تخصیص	دهیم.
سـید	موسـی	خادمـی	با	اشـاره	به	اختصـاص	اعتبار	بـرای	اجـرای	طرح	انتقـال	آب	این	پـروژه،	

تصریـح	کـرد:	مـا	قـول	می	دهیـم	کـه	آب	را	به	ایـن	کارخانـه	برسـانیم	و	قبـل	از	بهـره	برداری	
کارخانـه	طرح	آبرسـانی	را	اجرایی	کنیـم.	وی،	از	اختصاص	اعتبارات	از	محل	منابع	اسـتانی	برای	

اجـرای	طرح	آبرسـانی	خبـر	داد.

آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به پروژه پس از ۶ سال
طـرح	آب	رسـانی	به	شـهرک	صنعتی	شـماره	۳	خرم	آباد	که	پروژه	السـتیک	سـازی	خـرم	آباد	

دـر	آن	واقع	شـده	پس	از	۵	سـال	از	کلنگ	زنـی	پروژه	و	در	دهه	فجر	سـال	۹۷	آغاز	شـد.
اسـتاندار	لرسـتان	در	مراسـم	کلنگ	زنی	پروژه	آب	رسـانی	شـهرک	صنعتی	شـماره	۳	خرم	آباد،	
گفـت:	به	لحـاظ	نوع	و	جنس	کار	این	طرح	بسـیار	ارزشـمند	اسـت،	چراکه	به	منظـور	حمایت	از	

سـرمایه	گذاران	انجام	می	شـود.
سـید	موسـی	خادمی	هزینـه	احداث	پـروژه	السـتیک	سـازی	را	بیـش	از	۴۰۰	میلیـارد	تومان	
عنـوان	کـرد	و	گفت:	ما	نیـز	در	قبال	آن	به	عنوان	وظیفه	اسـتانی	به	سـرمایه	گذار	قـول	داده	ایم	

کـه	مطابـق	پیشـرفت	کاری	آب	مـورد	نیاز	آنهـا	را	تأمیـن	کنیم	و	ایـن	طرح	کلنگ	زنی	شـد.

پروژه نیمه تمامی که وزیر کار وقتی معاون رئیس جمهور بود آن را کلنگ زد
امـا	مـرور	خاطـرات	ایـن	پـروژه	ناتمام	مـا	را	بـه	روزهایی	می	بـرد	که	محمـد	شـریعتمداری	در	
کسـوت	معـاون	اجرایـی	رئیس	جمهور	دـر	سـال	۹۳	کلنگ	پروژه	السـتیک	سـازی	را	به	زمین	
زد؛	امـروز	مطالبـه	مردـم	و	نمایندگان	افکار	عمومی	از	شـریعتمداری	در	کسـوت	وزیـر	کار	این	
اسـت	کـه	به	وعده	های	خـود	عمل	کند	و	پـروژه	ای	که	کلنگ	زنی	کرده	را	به	سـرانجام	برسـاند.
محمـد	شـریعتمداری	وزیـر	تعـاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعی	دـر	جریان	سـفر	خود	به	لرسـتان	در	
اسـفندماه	سـال	گذشـته	وعده	داد	که	مشـکل	پروژه	را	السـتیک	سـازی	را	رفع	کند.	وی	اظهار	
داشـت:	دـر	وزارت	تعـاون	هم	دنبـال	آن	پـروژه	خواهم	بـود	البته	آن	پـروژه	از	مسـئولیت	های	

شـرکت	ایمیدـرو	بـا	مشـارکت	بخش	خصوصی	اسـت.
شـریعتمداری	خاطرنشـان	کرد:	قدم	هـای	اولیه	خوبی	برای	کارخانه	السـتیک	سـازی	خرم	آباد	

برداشـته	شـده	اما	روند	اجرایی	این	پـروژه	به	دلیل	تغییرات	نرخ	ارز	کند	شـده	اسـت.

افزایش نرخ ارز سرمایه گذار را با مشکل تأمین وثیقه وام روبه رو کرد
اسـتاندار	لرسـتان	در	آخریـن	اظهار	نظر	پیرامون	وضعیت	پروژه	السـتیک	سـازی	خـرم	آباد	،	با	
اشـاره	به	اینکه	سـرمایه	گذار	ایـن	پروژه،	قرار	دـاد	مربوطه	را	بـا	قیمت	ارز	۳۲۰۰	تومانی	بسـته	
اسـت،	اظهار	داشـت:		امروز	ارز	به	۱۲	هزار	تومان	رسـیده	اسـت	و	سـرمایه	گذار	پروژه	در	تأمین	

وثیقـه	وام	مورد	نیاز	خود	با	مشـکل	مواجه	شـده	اسـت.
سـید	موسـی	خادمی	بـا	بیان	اینکـه	وام	مـورد	نیاز	سـرمایه	گـذار	پـروژه	نیز	از	سـوی	صندوق	
توسـعه	ملـی	مصوب	شـده	اسـت،	تصریـح	کـرد:	حتی	تمدیـد	مهلـت	وام	را	نیـز	گرفته	ایـم	اما	

سـرمایه	گـذار	در	تأمیـن	وثیقه	ایـن	وام	مانده	اسـت.
اسـتاندار	لرسـتان	با	اشـاره	به	اینکه		یکی	دیگر	از	مشـکالت	الستیک	سـازی	خرم	آباد	این	است	
که	سـرمایه	گـذار	پروژه	بـا	طرف	خارجـی	نمی	توانـد	کار	کند،	گفت:	ان	شـاء	اهلل	گشایشـی	در	
کشـور	ایجـاد	شـود	کار	پیـش	می	رود.به	هـر	روی،	تعلل	مسـئوالن	در	اجرایی	کردن	السـتیک	
سـازی	خـرم	آباد،	این	پـروژه	را	با	مشـکالت	جدیدـی	از	جمله	عدم	امـکان	واردـات	تجهیزات	و	
تأمیـن	وثیقـه	مورد	نیـاز	وام	سـرمایه	گـذار	مواجـه	کرده	که	رفـع	آنها	نیـز	به	طور	قطـع	زمان	
بـر	خواهـد	بود.	این	در	حالیسـت	که	مشـکالت	گذشـته	نیـز	هنوز	حل	نشـده	و	پابرجا	اسـت.

شـاید	اگر	دـر	همان	سـال	های	ابتدایی	کلنگ	زنـی	پروژه	اهتمـام	ویـژه	ای	برای	فعال	شـدن	پروژه	
السـتیک	سـازی	خرم	آباد	شـکل	می	گرفت،	امروز	بیش	از	هزار	نفر	از	جوانان	لرسـتان	دارای	شـغل	
بودند	و	این	اسـتان	همچنان	در	میان	بیکارترین	اسـتان	های	کشـور	قرار	نمی	گرفـت؛	موضوعی	که	

دـر	مورد	دیگـر	پروژه	های	ناتمام	اقتصادی	لرسـتان	نیـز	صدق	می	کند.

الستیک سازی، یک تابلو و دیگر هیچ

رؤیای بربادرفته ۱۰۰۰ شغل/ چرخ پروژه های بیکارترین استان پنچر است!

زهرا حسینی
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تصویــب  از  سال هاســت  اگرچــه   
منطقــه آزاد تجــاری- صنعتــی ارونــد 
ــادان و خرمشــهر  ــرای شــهرهای آب ب
می گــذرد امــا ایــن تبدیــل وضعیــت تاکنــون در حــد یــک 
ــا  ــرک در گیت ه ــتقرار گم ــه اس ــده و مطالب ــام باقی مان ن

ــت. ــده اس ــاله ش 16 س

بــا	آغــاز	قصــه	منطقــه	آزاد	شــدن	شــهرهای	آبادــان	و	
ــر	گمــرک	 خرمشــهر،	دــر	زمــان	رئیــس	کلــی	کرباســیان	ب
ــه	 ــه	منطق ــازمان	ب ــن	س ــوی	ای ــی	از	س ــی	فن ــران،	گروه ای
اعــزام	شــد؛	ایــن	گــروه	اقدــام	بــرای	محصــور	کردــن	
ــت	 ــر	رعای ــوط	ب ــا	را	من ــاث	گیت	ه ــه	و	احد ــه	منطق محدود
شــروط	خــود	عنــوان	کردنــد	و	بــه	ایــن	منظــور	در	نشســتی	
مشــترک	میــان	گــروه	فنی	گمــرک	و	واحــد	عمرانی	ســازمان	
منطقــه	آزاد	ارونــد	تمامی	مســائل	موردبحــث	و	بررســی	قرار	
گرفــت	و	بــر	اســاس	همــان	شــرایط	گــروه	عمــران	ســازمان	
منطقــه	آزاد	آســتین	ها	را	بــاال	زدــه	و	اقدامــات	خواسته	شــده	

ــه	انجــام	رســاند.	 را	ب
به	این	ترتیــب	کــه	دــر	اطــراف	محدودــه	تعیین	شــده	
منطقــه	آزاد	دیوارکشــی	بــه	شــکل	کنونــی	یعنــی	دیــواری	
بــه	ارتفــاع	یــک	متــر	از	جنــس	بتــن	و	مابقــی	فنــس	گــذاری	
انجــام	شــد	و	دــر	محدودــه	تــاالب	شــادگان	نیــز	بــه	دلیــل	
آنچــه	مســئوالن	فنــی	گمــرک	ایــن	محدودــه	را	فاقــد	عبــور	
ــد،	کار	 ــام	نش ــی	انج ــد،	دیوارکش ــخیص	دادن ــرور	تش و	م

ــن	 ــور	کرد ــا	محص ــان	ب ــه	هم	زم ــز	ک ــا	نی ــاخت	گیت	ه س
ــه	انجــام	رســید. ــود	ب محدودــه	منطقــه	آغازشــده	ب

پـس	ازآن	موضـوع	دـر	اختیـار	نداشـتن	نیـرو	بـرای	آغـاز	کار	
دـر	گیت	هـا	از	سـوی	گمرک	مطـرح	شـد	و	اعـالم	کردند	که	
برای	ایـن	کار	نیز	ردیف	اسـتخدامی	ندارند	لـذا	دراین	باره	نیز	
سـازمان	منطقـه	آزاد	ارونـد	آسـتین	بـاال	زد	و	برای	اسـتخدام	
۲۰۰	نیـرو	کـه	کار	گزینش	و	جـذب	آن	ها	را	نیـز	خود	گمرک	
بـر	عهده	داشـت،	وارد	گود	شـد	و	به	این	ترتیب	ایـن	نیروها	در	
قالـب	تعاونـی	گمرک	ایـران	بـه	کار	گرفته	شـدند	و	بر	همین	
مبنـا	حقـوق	و	مزایایی	کـه	باید	در	ایـن	قالب	به	افـراد	مذکور	
دادـه	می	شـد	از	طریق	سـازمان	منطقـه	آزاد	اروند	به	حسـاب	
ایـن	تعاونـی	واریـز	می	شـد،	البتـه	اعتراض	هـای	گاه	و	بـی	گاه	
نیروهـای	جذب	شـده	تحـت	عنـوان	نامناسـب	بودـن	حقوق	
دریافتـی	خـود	نشـان	از	عملکـرد	نامناسـب	و	ضعیـف	ایـن	

تعاونی	داشـت.
ــی	از	انعقــاد	قراردــاد	تعاونــی	گمــرک	 ــا	گذشــت	مدت	زمان ب
ــب	نیروهــای	 ــد	دــر	قال ــه	آزاد	ارون ــا	ســازمان	منطق ــران	ب ای
ــا	مســئوالن	ســازمان	 جذب	شــده،	اعتراض	هــا	ســبب	شــد	ت
ــر	 ــه	راه	دــر	تصمیمشــان	تغیی ــد	دــر		ادام ــه	آزاد	ارون منطق
ــی	 ــا	تعاون ــان	ب ــد	قراردادش ــای	تمدی ــد	و	به	ج ــه	دهن روی
ــب	 ــر	قال ــده	را	د ــای	جذب	ش ــن	نیروه ــران	ای ــرک	ای گم
ــه	کار	گیــرد	 ــد	ب شــرکت	توســعه	ســازمان	منطقــه	آزاد	ارون
و	همیــن	مســئله	کافــی	بــود	تــا	گمــرک	بهانه	جویــی	بــرای	
عدــم	اســتقرار	دــر	گیت	هــا	را	آغــاز	کنــد	و	حتــی	آن	چنــد	
ــاالی	ســر	نیروهــای	مستقرشــده	دــر	 نیرویــی	را	هــم	کــه	ب

ــد. ــرون	بکش ــود	را	بی ــته	ب ــا	گذاش گیت	ه
اکنــون	وضعیــت	ایــن	۲۰۰	نیــروی	استخدام	شــده	نیــز	
ــت	 ــه	وضعی ــه	ب ــا	توج ــن	اســت	ب مشــخص	نیســت	و	ممک
بــد	اقتصادــی	کــه	گریبــان	گیــر	اقتصــاد	کشــور	و	به	تبــع	آن	
منطقــه	آزاد	ارونــد	شــده،	از	کار	بیــکار	شــوند	و	اعتراض	هایــی	
را	نیــز	از	ایــن	ناحیــه	متحمــل	شــویم	هرچنــد	کــه	اکنــون	
ــوم	 ــی	کــه	معل ــه	۲۰۰	نیروی ــرای	پرداخــت	حقــوق	ب ــز	ب نی
نیســت	بابــت	چــه	کارکردــی	بایــد	بــه	آنــان	ماهانــه	حقــوق	

دادــه	شــود	نیــز	توضیــح	مناســبی	وجــود	ندــارد.
آنچــه	گمــرک	ایــران	تــا	پیــش	از	بــروز	ایــن	مســئله	
ــه	 ــوان	کرد ــا	عن ــر	گیت	ه ــاز	حضــورش	د ــوان	پیش	نی به	عن
بــود	دیوارکشــی،	احدــاث	گیت	هــا،	فراهم	ســازی	تجهیــزات	
همچــون	میــز	و	صندلــی	و	ســایر	لــوازم،	دوربین	هــا،	نیــروی	
کار	دــر	گیت	هــا،	مأمــوران	راهــور	و	انتظامــی	بــود	کــه	همگی	
آمادــه	شــد،	امــا	بازهــم	گمرک	اســتنکاف	کــرد	تا	دــل	پردرد	
مردمانــی	کــه	تمامــی	دارایی	شــان	را	دــر	جنــگ	ناخواســته	
ازدســت	داده	بودنــد	و	اکنــون	بــه	تبدیــل	شهرهایشــان	بــه	
ــا	آبادــی	شهرهایشــان	و	 ــد	ت منطقــه	آزاد	دل	خــوش	کرده	ان
رونــق	کســب	وکار	و	بهبــود	معیشتشــان	را	ببیننــد	همچنــان	
رنجــور	باقــی	بمانــد	و	ناامیدانــه	بــه	آیندــه	مبهمشــان	چشــم	

ــد. بدوزن

استقرار گمرک در ورودی منطقه آزاد معنایی ندارد
ــر	 ــه	ه ــان	اینک ــا	بی ــاره	ب ــان	دراین	ب ــژه	آباد ــار	وی فرماند
ــد،	 ــته	باش ــی	داش ــای	قانون ــد	مبن ــاره	بای ــی	دراین	ب صحبت

مطالبه استقرار گمرک ۱۶ ساله شد

منطقه آزاد اروند تنها در حد یک نام 
فرزانه یحیی آبادی
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گفــت:	مشــکل	مــا	دــر	محدودــه	۳۷	هــزار	و	۴۰۰	هکتــاری	
منطقــه	آزاد	ارونــد	آن	اســت	و	قانونــی	را	کــه	قانون	گــذاران	بــا	
نــام	قانــون	و	مقــررات	مناطــق	آزاد	تعریــف	کردــه	دــر	اینجــا	
ــن	 ــر	ای ــه	د ــری	ک ــزار	نف ــام	آن	۵۰۰	ه اجــرا	نمی	شــود،	تم
ــری	 ــود	یک	میلیون	نف ــد	و	آن	حد ــی	می	کنن ــه	زندگ منطق
کــه	به	واســطه	منطقــه	آزاد	بودــن	شــهرهای	آبادــان	و	
خرمشــهر	دــر	طــول	ســال	بــه	ایــن	منطقــه	ســفر	می	کننــد	
)ســوای	خارجی	هــا(	انتظارشــان	اجــرای	آئین	نامه	هــا	و	
قانــون	و	مقــررات	مناطــق	آزاد	دــر	اینجــا	اســت	کــه	تاکنــون	

محقــق	نشــده	اســت.
ســید	زین	العابدیــن	موســوی	افــزود:	مســائلی	کــه	دــر	
ــی	 ــه	گاه ــا	اینک ــود	و	ی ــرح	می	ش ــه	آزاد	مط ــورد	منطق م
ــه	 ــه	ای	ک ــورد	منطق ــر	م ــررات	ســرزمینی	را	د ــن	و	مق قوانی
ــررات	مناطــق	 ــون	و	مق ــوان	قان ــی	تحــت	عن ــش	قانون خود
ــت؛	 ــتباه	محــض	اس ــک	اش ــد،	ی ــال	می	کنن ــارد،	اعم آزاد	د
ــی	 ــورای	عال ــه	ش ــد	ک ــرار	ش ــی	ق ــه	وقت ــی	گفت ــه	کس چ
مناطــق	آزاد	کــه	متشــکل	از	چندیــن	وزیــر	و	رئیس	ســازمان	
اســت	از	هیئت	وزیــران	جدــا	شــود	و	مســئولیت	ایــن	قانــون	
ــم	 ــا	کنی ــا	باشــد	را	ره ــر	عهدــه	آن	ه و	سیاســت	گذاری	آن	ب

ــه	 ــی	چ ــرزمین	اصل ــورد	س ــر	م ــران	د ــم	هیئت	وزی و	ببینی
ــرد. ــی	می	گی ــه	تصمیم ــه	و	چ گفت

ــن	 ــا	از	ای ــد	نه	تنه ــه	آزاد	ارون ــم	منطق ــرد:	مرد ــار	ک وی	اظه
بابــت	دارنــد	ضــرر	می	بیننــد	بلکه	تکلیفشــان	نیز	نامشــخص	
اســت	چراکــه	برخــی	آئین	نامه	هــا	و	بخشــنامه	هایی	کــه	بــه	
نفــع	مردــم	و	مورداســتفاده	آنــان	اســت،	مســکوت	اســت	و	
دلیــل	آن	هــم	ایــن	اســت	کــه	ظرفیــت	قانونــی	وجــود	دــارد	
امــا	مســئول	آن	را	انجــام	نمی	دهــد	لــذا	کســی	بایــد	دــر	این	

میــان	مداخلــه	کنــد.
فرماندــار	ویــژه	آبادــان	تصریــح	کــرد:	وقتــی	جغرافیایــی	دــر	
ــا	 ــی	را	جد ــار	از	ســرزمین	اصل ــزار	و	۴۰۰	هکت ســطح	۳۷	ه
ــر	 ــود	دیگ ــه	می	ش ــاص	داد ــون	خ ــش	قان ــد	و	برای می	کنن
نبایــد	کســی	دــر	امــور	آن	مداخلــه	کنــد،	عناصــر	و	قوانیــن	
ســرزمینی	نبایــد	دــر	منطقــه	آزاد	ارونــد	پیادــه	شــود	زیــرا	
قانونــی	دــارد	کــه	قانون	گــذار	بــا	دــر	نظر	گرفتــن	آنچــه	برای	
حــوزه	ســرزمینی	محدودیــت	ایجــاد	می	کرده	آن	را	تســهیل	
ــا	 ــت	ت ــم	اس ــع	مرد ــه	نف ــه	ب ــی	ک ــذا	آئین	نامه	های ــه	ل کرد
آنــان	هدــف	قانون	گــذار	را	از	تشــکیل	منطقــه	آزاد	احســاس	
ــه	 ــت	ک ــه	اس ــود	و	این	گون ــرا	نمی	ش ــا	اج ــر	اینج ــد	د کنن
ــد. تاکنــون	مردــم	شــیرینی	و	حــالوت	آن	را	حــس	نکرده	ان
ــه	ای	 ــد	از	آئین	نام ــم	نبای ــرا	مرد ــد:	چ ــآور	ش ــوی	یاد موس

کــه	مربــوط	بــه	ارزش	افزودــه	اســت	ســود	ببرنــد؟	چــرا	بایــد	
کاالیــی	کــه	در	اهــواز	دو	هــزار	تومان	اســت	دــر	منطقــه	آزاد	
ارونــد	نیــز	بــه	همــان	قیمــت	عرضه	شــود؟	چــه	کســی	گفته	
دــر	دــرون	مناطــق	آزاد	قاچــاق	می	شــود؟	اگر	این	گونه	اســت	
ــه	 ــته	اند؟	محدود ــه	آزاد	گذاش ــام	آن	را	منطق ــرا	ن ــس	چ پ
ــری	از	 ــرای	جلوگی ــرز	محســوب	نمی	شــود،	ب ــه	آزاد	م منطق
خــروج	کاالی	قاچــاق	از	منطقــه	بایــد	گمــرک	دــر	خــارج	از	
محدودــه	منطقــه	آزاد	مســتقر	شــود	و	کاالهایــی	را	کــه	قــرار	
ــد،	چــه	 ــرل	کنن ــارج	شــود	را	کنت ــه	خ ــن	منطق اســت	از	ای
کســی	گفتــه	اســت	تنهــا	بایــد	چنــد	قلــم	کاال	بــه	منطقــه	

آزاد	وارد	شــود	و	بــرای	آن	ســهمیه	تعریــف	کردــه	اســت؟
وی	گفــت:	به	موجــب	مادــه	دــو	فعالیت	هــا	و	عملیــات	
مجــاز	کتــاب	قانــون	و	مقــررات	مناطــق	آزاد،	ورود	هــر	نــوع	
ــتثناء	 ــاز	اســت	به	اس ــازه	مج ــه	هراند ــق	آزاد	ب ــه	مناط کاال	ب
کاالهایــی	کــه	مبدــأ	ساختشــان	رژیم	صهیونیســتی	اســت	و	
یــا	برابــر	شــرع	و	قانــون	ورود	آن	هــا	بــه	کشــور	ممنــوع	اســت	
لــذا	اینکــه	گمــرک	مــا	دــر	مبدــأ	ورود	کاال	مســتقر	می	شــود	
و	می	گویــد	بــه	ایــن	کاال	اجــازه	ورود	می	دهــم	و	بــه	آن	یکــی	
اجــازه	ورود	نمی	دهــم،	به	هیچ	وجــه	درســت	و	قانونــی	

ــه	آزاد	 ــد	دــر	خــارج	از	محدودــه	منطق نیســت؛	گمــرک	بای
ــی	 ــرل	و	ارزیاب ــورد	کنت ــه	خــارج	می	شــود	م ــی	را	ک کاالهای

قــرار	دهــد.
فرماندــار	ویــژه	آبادــان	افــزود:	به	هیچ	وجــه	نبایــد	دــر	مبدــأ	
ــا	تبدیــل	 ــون	ب ــر	اســاس	قان از	ورود	کاال	جلوگیــری	شــود،	ب
شــهرهای	آبادــان	و	خرمشــهر	بــه	منطقــه	آزاد	بایــد	از	
ــازل	و	 ــت	بام	من ــی	پش ــا	و	حت ــه،	مغازه	ه ــا	کوچ ــان	ت خیاب
غیــره	)کل	منطقــه(	باراندــاز	کاال	باشــد	و	مردــم	از	ایــن	بابــت	
ســود	ببرند،	چــه	معنایی	دــارد	در	آبادــان	موبایلی	در	دســت	
ــه	آزاد	 ــا	منطق ــت،	اینج ــاق	اس ــم	قاچ ــد	بگویی ــی	باش کس

ــارد. ــی	ند اســت	و	قاچــاق	معنای
ــه	 ــی	ذکرشــده،	منطق ــق	ماده	قانون ــه	طب ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــر	 ــرد:	ب ــار	ک ــد،	اظه ــز	باش ــه	نی ــد	صادرکنند آزاد	می	توان
ــر	از	 ــانتیمتر	فرات ــن	س ــی	چندی ــروج	کاال	حت ــا	خ ــن	مبن ای
ــه	 ــر	ب ــی	اگ ــت	حت ــرات	اس ــش	صاد ــه	نام ــه	منطق محدود
ســمت	شــادگان،	اهواز،	ماهشــهر	و	حتــی	شــهرهای	چوئبده	
و	اروندکنــار	کــه	جزئــی	از	شهرســتان	آبادــان	هســتند	اما	در	
ــع	نشــده	اند،	انجــام	شــود؛	 ــد	واق محدودــه	منطقــه	آزاد	ارون
امــا	متأســفانه	شــاهد	آن	هســتیم	درحالی	کــه	مســائل	
ــل	 ــر	د ــون	را	د ــتند	قان ــل	هس ــل	و	فص ــی	قابل	ح به	راحت

ــم. ــه	کرده	ای ــش	خف خود

ــه  ــتقرار، وظیف ــاز اس ــورد نی ــات م ــن امکان تامی
ــت ــرک اس گم

ــیون	 ــس	کمیس ــب	رئی ــور	نائ ــه	حض ــاره	ب ــا	اش ــوی	ب موس
اصــل	۹۰	دــر	رأس	هیئتــی	دــر	منطقــه	آزاد	ارونــد،	یادــآور	
ــه	 ــزام	گمــرک	ب ــرای	ال ــا	ب شــد:	از	ایــن	هیئــت	خواســتیم	ت
ــا	را	 ــد	م ــه	آزاد	ارون اســتقرار	دــر	گیت	هــای	خروجــی	منطق

ــد. ــاری	کنن ی
ــه	آزاد	 ــه	منطق ــارج	از	محدود ــد	خ ــرک	بای ــت:	گم وی	گف
مســتقر	شــود	و	اگــر	چیــزی	تحــت	عنــوان	قاچــاق	کاال	دــر	
ــت	 ــه	آزاد	اس ــه	منطق ــرش	ن ــرد	مقص ــورت	می	گی ــا	ص آنج
ــوان	نمایندــه	 ــه	کســی	دیگــر؛	بلکــه	مقصــر	بندــه	به	عن و	ن
عالی	دولت	هســتم	کــه	به	گمــرک	اجــازه	داده	ام	دــر	ورودی	
ــن	 ــد	چندی ــه	آزاد	ارون ــازمان	منطق ــه	س ــد	درحالی	ک باش
خروجــی	تحــت	عنــوان	گیــت	را	دــر	جادــه	آبادــان	به	اهــواز،	
ــه	و	 ــا	کرد ــواز	مهی ــه	اه ــه	ماهشــهر	و	خرمشــهر	ب ــان	ب آباد

گمــرک	بایــد	دــر	آن	هــا	مســتقر	شــود.
فرماندــار	ویــژه	آبادــان	بــا	تأکید	بــر	اینکه	بایــد	امکانــات	الزم	
بــرای	انجــام	کنتــرل	از	ســوی	گمرک	جمهــوری	اســالمی	در	
خــارج	از	محدودــه	منطقــه	آزاد	تهیــه	و	تأمیــن	شــود،	افــزود:	
ــد	 ــد	توســط	منطقــه	آزاد	ارون ــات	هــم	نبای ــن	امکان البتــه	ای
تهیــه	و	تأمیــن	شــود	گمــرک	می	خواهــد	بــه	وظیفــه	خــود	
عمــل	کنــد	و	تأمیــن	امکانــات	موردنیــازش	بــا	خود	او	اســت	
امــا	مدیــران	ســازمان	منطقــه	آزاد	ارونــد	در	راســتای	تســریع	
ــذا	 ــد	ل ــی	را	انجــام	داده	ان دــر	امــر	اســتقرار	گمــرک	اقدامات

گمــرک	بایــد	تمکیــن	کنــد.
وی	ادامــه	دــاد:	اینکــه	بایــد	۱۰۰	درصــد	مســائل	موردنظــر	
ــرک	 ــد	گم ــود	و	بع ــاظ	ش ــی	لح ــر	خروج ــا	د ــرک	ابتد گم
ــوع	 ــن	موض ــت.	ای ــتی	نیس ــن	کار	درس ــود	ای ــتقر	ش مس
فرآیندــی	دــارد	کــه	به	مــرور	باید	بــه	آن	دســت	پیدا	کــرد	در	
ــور	 ــرک	کش ــن	گم ــوان	قدیمی	تری ــهر	به	عن ــرک	خرمش گم
ایکــس	ری	کامیــون	نیســت	امــا	دــر	گیت	هــای	ایجادشــده	و	
امکانــات	دــر	حــال	ارتقــاء	اســت	امــا	معلــوم	نیســت	کــه	چه	
ــد	 ــد	و	نمی	خواهن ــوی	کار	را	می	گیرن ــا	کســانی	جل کســی	ی
مردــم	آبادــان	و	خرمشــهر	از	مزیت	هــای	منطقــه	آزاد	

برخوردــار	شــوند.
موســوی	اظهــار	کــرد:	چیــزی	تحــت	عنــوان	بازارچــه	مــرزی	
دــر	مناطــق	آزاد	نداریــم	زیــرا	منطقــه	آزاد	خودــش	یــک	مرز	
آزاد	اســت	و	بازارچــه	مــرزی	دــر	آن	معنایــی	ندــارد،	اعمــال	
سیاســت	دوگانه	تحــت	عنــوان	منطقــه	آزاد	و	گمرک	کشــور	

معنــا	و	مفهومــی	ندــارد.

ــادان و خرمشــهر پــس از  رشــد منفــی جمعیــت آب
جنــگ تحمیلــی

فرماندــار	ویــژه	خرمشــهر	نیــز	دراین	بــاره	ضمــن	اشــاره	بــه	
جمعیــت	۵۰۰	هزارنفــری	منطقــه	آزاد	ارونــد	گفــت:	زمانــی	
کــه	جمعیــت	ایــران	حدــود	۳۶	میلیــون	نفــر	بــود	جمعیــت	
شــهرهای	آبادــان	و	خرمشــهر	۷۵۰	هــزار	نفــر	بــود	امــا	دــر	
ــی	 ــن	جمعیــت	۸۰	میلیون ــر	نظــر	گرفت ــا	د حــال	حاضــر	ب
ایــران،	جمعیــت	ایــن	دــو	شــهر	۵۰۰	هــزار	نفــر	اســت	و	ایــن	

یعنــی	رشــد	منفــی	پــس	از	جنــگ	تحمیلــی.
کــوروش	مودــت	افــزود:	دــر	حــال	حاضــر	بحــث	مهاجــرت	
از	منطقــه	تثبیت	شــده	و	مثبــت	اســت	امــا	علــت	ایــن	
ــته	و	 ــه،	شایس ــات	قابل	ارائ ــه	خدم ــت	ک ــرت	آن	اس مهاج
کافــی	نیســت،	مردــم	توقــع	دارند	بــا	راه	اندــازی	منطقــه	آزاد	
ــا	 ــد	ام ــی	توســعه	یاب ــی	و	عمران ــای	اقتصاد ــد	فعالیت	ه ارون
ــا	از	 ــی	رود	این	ه ــار	م ــه	انتظ ــی	هســت	ک یکســری	تعارضات

ــی	حــل	شــود. نظــر	قانون
وی	اظهــار	کــرد:	می	گوینــد	حمــل	کاال	از	منطقــه	آزاد	ارونــد	
تــا	مــرز	اســتان	مجــاز	و	از	آن	ســو	آن	طرف	تــر	ممنــوع	اســت،	
وقتــی	منطقــه	آزاد	را	به	عنــوان	یــک	شــاکله	وســیع	تر	ایجــاد	
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ــران اقتصاد ایـ

می	کنیــم	بایــد	مبنــای	مــا	غیــر	از	منطقــه	آزاد	باشــد.
فرماندــار	ویــژه	خرمشــهر	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	دپــو	کاال	دــر	
ــر	 ــن	وضعیــت	د ــرد:	ای ــح	ک ــارد،	تصری ــی	ند گمــرک	معنای
ــی	 ــی	و	امنیت ــش	اجتماع ــک	چال ــه	ی ــدن	ب ــال	تبدیل	ش ح
اســت،	بــه	بهانه	ثبــت	ســفارش	کاال،	اجنــاس	خریداری	شــده	
مغازه	دــاران	دپــو	شــده	و	آن	هــا	بــا	رکــود	مواجــه	شــده	اند	و	

شــرایط	اقتصادی	شــان	روزبــه	روز	ضعیف	تــر	می	شــود.

لزوم وحدت رویه در اعمال قوانین مناطق آزاد
مودــت	یادــآور	شــد:	اگــر	بــه	وحدــت	رویــه	معتقــد	هســتیم	
ــن	 ــز	قوانی ــد	نی ــه	آزاد	ارون ــر	منطق ــش	د ــد	کی ــد	مانن بای
به	درســتی	و	کامــل	اعمــال	شــود،	دــر	صــورت	حــل	نشــدن	
مســائل	مــا	دــر	آیندــه	نزدیــک	بــا	پدیدــه	امنیتــی	بزرگــی	
مواجــه	خواهیــم	بــود	کــه	شــاید	دیگــر	زمانــی	بــرای	

ــذارد. ــی	نگ ــان	باق ــز	برایم ــه	آن	نی ــیدگی	ب رس
ــن	 ــر	اعمــال	قوانی ــه	د ــا	خواهــان	وحدــت	روی وی	گفــت:	م
مناطــق	آزاد	دــر	منطقــه	آزاد	ارونــد	همچــون	ســایر	مناطــق	
ــکاری	رســمی	خرمشــهر	 ــرخ	بی ــه	کیــش	هســتیم،	ن ازجمل
۹.۴	درصــد	اســت	لــذا	نیــاز	اســت	تــا	مســئوالن	بــرای	کمک	
ــم	 ــتغال	مرد ــت	و	اش ــود	معیش ــی	و	بهب ــد	اقتصاد ــه	رش ب

ــد. فکــری	کنن
فرماندــار	ویــژه	خرمشــهر	افــزود:	شــهرهای	آبادــان	و	
خرمشــهر	شــهرهای	اســتراتژیکی	هســتند	و	دــر	نقطــه	صفر	
ــام	 ــواع	و	اقس ــرض	ان ــر	مع ــر	آن	د ــده	اند	و	ه ــرزی	واقع	ش م
ــد	و	 ــای	جدی ــلک	ها	و	آئین	ه ــم	از	مس ــف	اع ــائل	مختل مس
ــا	 ــوی	مرزه ــر	آن	س ــان	د ــده	معاند ــای	طراحی	ش برنامه	ه

ــتند. هس
ــی	 ــود	اقتصاد ــران	و	رک ــه	بح ــه	ب ــا	توج ــرد:	ب ــار	ک وی	اظه
کــه	بــر	کشــور	و	به	ویــژه	دــر	ایــن	منطقــه	حاکــم	شــده	بایــد	
ــائل	 ــل	مس ــرای	حل	وفص ــی	ب ــت	و	عمل ــری	درس ــا	تدبی ب
بکوشــیم،	گمــرک	بایــد	دــر	گیت	هــا	مســتقر	و	وظیفــه	خود	
ــه	آزاد	 ــای	منطق ــز	از	مزیت	ه ــم	نی ــا	مرد ــد	ت ــام	ده را	انج

ــوند. ــد	ش ــان	بهره	من ــدن	شهرهایش ش
مودــت	تصریــح	کــرد:	دــر	حــال	حاضــر	۳۰	فرونــد	شــناور	از	
خرمشــهر	بــرای	کســب	وکار	بــه	شــهرهای	هم	جــوار	رفته	انــد	
کــه	اگــر	امــکان	کار	و	فعالیــت	برایشــان	دــر	همین	جا	بــا	رفع	
موانــع	فراهــم	شــود	می	تواننــد	بــه	چرخــه	کار	و	اشــتغال	۱۰	
هــزار	نفــر	بــه	شــکل	مســتقیم	و	غیرمســتقیم	دــر	این	شــهر	

کمــک	کننــد.

اختالف نظر میان گمرک و مناطق آزاد
نمایندــه	مردــم	آبادــان	دــر	مجلــس	شــورای	اســالمی		بــا	
ــر	اقتصــاد	 بیــان	اینکــه	مــاه	گذشــته	طــرح	ســؤالی	از	وزی
دربــاره	فعــال	نشــدن	گیت	هــای	منطقــه	آزاد	ارونــد	
داشــتم،	گفــت:	پــس	ازآن	دــر	جلســه	پیــش	از	کمیســیون	
ــت	و	 ــرار	گرف ــث	ق ــی	موردبح ــوارد	مختلف ــی	م اقتصاد
ســپس	دــر	کمیســیون	اقتصادــی	ســؤال	یادشــده	را	مطرح	
ــی	 ــورای	عال ــرک،	ش ــؤال	گم ــن	س ــرح	ای ــا	ط ــم،	ب کرد
مناطــق	آزاد	و	وزیــر	اقتصــاد	و	امــور	دارایــی	تعهــد	دادنــد	
ــود	 ــات	خ ــی،	تعهد ــده	قبل ــق	شــاخص	های	ارائه	ش ــا	طب ت

ــد. ــرا	کنن را	اج
ــر	 ــه	ای	د ــز	جلس ــل	نی ــد	روز	قب ــزود:	چن ــار	اف ــل	مخت جلی
ــام	شــد	 ــوارد	انج ــه	برخــی	م ــتیم	ک ــرکات	کشــور	داش گم
البتــه	بحــث	اســتقرار	دوربین	هــا،	راه	بندــان	و	ســامانه	جامــع	
جــزء	تعهدــات	مناطــق	آزادشــده	کــه	قــرار	شــد	ظــرف	مدت	

ــد. ــن	کنن ــه	و	تأمی ــا	را	تهی ۴۵	روز	آن	ه
ــر	 ــه	د ــت	ک ــه	ای	هس ــه	صورت	جلس ــرد:	البت ــار	ک وی	اظه
ــان	مناطــق	آزاد	و	گمــرک	وجــود	دــارد	 آن	اختالف	نظــر	می
کــه	قــرار	شــد	موضــوع	دــر	یــک	نشســت	بــا	حضــور	بانــک،	
میراشــرفی،	بندــه	و	اکرمــی	به	عنــوان	َحکــم	مســائل	طــرح	
و	بــه	جمع	بندــی	مناســبی	از	توافقــات	برســند،	ســعی	مــا	آن	

اســت	تــا	ایــن	اختــالف	نظــرات	دــر	نشســتی	بررســی	و	رفــع	
شــود	لــذا	دــر	هفتــه	ای	کــه	کار	مجلــس	شــروع	می	شــود	این	
ــا	 ــا	ب ــی	رود	ت ــد	م ــود،	امی ــام	می	ش ــری	و	انج ــوع	پیگی موض
اســتقرار	هــر	چــه	ســریع	تر	گمــرک	دــر	گیت	هــای	منطقــه	
آزاد	ارونــد،	مردــم	از	منطقــه	آزاد	شــدن	شهرهایشــان	ســود	

ــد. ببرن

انتظارمان عمل گمرک به وظیفه اش است
ــه	 ــان	اینک ــا	بی ــد		ب ــه	آزاد	ارون ــازمان	منطق ــل	س مدیرعام
ــق	 ــت:	طب ــرک	هســتند،	گف ــتقرار	گم ــر	اس ــا	منتظ گیت	ه
قانــون	و	مقــررات	مناطــق	آزاد	گمــرک	بایــد	دــر	گیت	هــای	
خروجــی	منطقــه	آزاد	مســتقر	شــوند،	امیــد	مــی	رود	گمــرک	
ــد. ــل	کن ــه	اش	عم ــه	وظیف ــریع	تر	ب ــه	س ــر	چ ــاره	ه دراین	ب
ــای	 ــاد	تنش	ه ــه	ایج ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــی	ب ــماعیل	زمان اس
اجتماعــی	دــر	ایــن	منطقــه	به	ســرعت	بــه	تنش	هــای	
سیاســی	و	منطقــه	ای	تبدیــل	می	شــود	و	ایــن	یعنــی	
زنــگ	خطــر،	افــزود:	از	مســئوالن	می	خواهیــم	تــا	هــر	
ــا	را	 ــر	گیت	ه ــرک	د ــتقرار	گم ــوع	اس ــریع	تر	موض ــه	س چ

ــد. ــی	کنن ــری	و	اجرای پیگی
وی	اظهــار	کــرد:	دــر	صــورت	جــاری	و	ســاری	شــدن	قوانیــن	
و	مقــررات	مناطــق	آزاد	دــر	ارونــد	مردــم	منطقــه	می	تواننــد	

از	مزیت	هــا	و	حــالوت	آن	منتفــع	شــوند.
ــتقرار	 ــاره	اس ــد	درب ــه	آزاد	ارون ــازمان	منطق ــل	س مدیرعام
ــال	 ــم	اردیبهشــت	ماه	س ــر	هجده ــه	د ــرک	ک ــن	گم نمادی
ــرد:	 ــح	ک ــد،	تصری ــام	ش ــت	انج ــای	موق ــر	گیت	ه ۱۳۹۶	د
ــر	 ــرک	د ــتقرار	گم ــت	و	اس ــای	موق ــاری	از	گیت	ه بهره	برد
مبادــی	ورودــی	و	خروجــی	منطقــه	آزاد	اروند	پــس	از	مصوبه	
کارگــروه	تشکیل	شــده	توســط	رئیس	جمهــور	و	ابــالغ	آن	دــر	

ــد. ــام	ش ــفند	۱۳۹۵	انج ــخ	۲۸	اس تاری

ــای اســتقرار  ــا مزای ــزوم آشــنایی اروندنشــینان ب ل
گیت هــا

زمانــی	گفــت:	تمامــی	امکانــات	و	تجهیــزات	الزم	بــرای	
اســتقرار	گمــرک	ایــران	دــر	گیت	هــای	موقــت	بــا	نظــارت	و	
گمــرک	انجــام		و	ســامانه	های	الزم	نیــز	توســط	گمــرک	دــر	

محــل	نصــب		شــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	بهره	بردــاری	از	گیت	هــای	دائمــی	منطقــه	
دــر	خردادماه	ســال	۱۳۹۷	افزود:	در	گام	نخســت	ســاختمان	
ــس	ازآن	 ــواز	و	پ ــه	اه ــان	ب ــه	آباد ــای	جاد ــرک	و	گیت	ه گم

ــه	 گمــرک	جادــه	امــام	صادــق،	گیت	هــای	جادــه	آبادــان	ب
ماهشــهر	و	دــر	نهایــت	گیت	هــای	جادــه	خرمشــهر	بــه	اهواز	
ــاری	 ــورد	بهره	برد ــل	و	م ــک	از	همدیگــر	تکمی ــه	ی ــه	فاصل ب

ــد. ــرار	می	گیرن ق
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	دــر	ایجــاد	حصــار	منطقــه	آزاد	اروند	
اســتانداردهای	زیســت	محیطی،	امنیتــی،	نظامــی،	گمــرک،	
حفاظتــی	رعایــت	شــده،	اظهــار	کــرد:	رســانه	ها	رکــن	
ــا	فوایــد	 چهــارم	توســعه	هســتند	کــه	می	تواننــد	مردــم	را	ب
اســتقرار	گمــرک	دــر	گیت	هــای	خروجــی	منطقــه	آزاد	آشــنا	
ــه	آزاد	 ــر	منطق ــوق	شــهروندی	د ــد	از	حق ــم	بای ــد،	مرد کنن

ــانه	ها	اســت. ــه	رس ــر	عهد ــم	ب ــن	مه ــع	شــوند	و	ای مطل
مدیرعامــل	ســازمان	منطقــه	آزاد	ارونــد	تصریــح	کــرد:	عــالوه	
ــز	 ــان	نی ــبه	و	بازاری ــد،	کس ــه	آزاد	ارون ــهروندان	منطق ــر	ش ب
ــای	اســتقرار	گیت	هــا	آشــنا	شــوند	و	 ــا	حقــوق	و	مزای ــد	ب بای

ــد. ــه	کنن آن	را	از	مســئوالن	مطالب
ایثــار،	گذشــت	و	فدــاکاری	مردــم	شــهرهای	آبادــان	و	
خرمشــهر	کــه	دــر	طــول	هشــت	ســال	دــوران	دفــاع	مقدس	
ــی	 ــمن	بعث ــا	دش ــتقیم	ب ــی	مس ــم	رویاروی ــط	مقد ــر	خ د

ــر	 ــام	دارایی	هایشــان	د ــذل	جــان	و	تم ــرار	داشــتند	و	از	ب ق
ــر	 ــد	ب ــغ	نکرده	ان ــان	دری ــاک	و	میهنش ــاع	از	آب	وخ راه	دف
هیچ	کــس	پوشــیده	نیســت	امــا	همیــن	مردــم	پاک	سرشــت	
ــان	 ــی	همچن ــگ	تحمیل ــان	جن ــا	گذشــت	۳۰	ســال	از	پای ب
ــئوالن	 ــر	مس ــا	تدبی ــان	و	ب ــت	های	مهرب ــم	انتظار	دس چش
مملکتشــان	هســتند	تــا	بــا	برنامه	ریــزی	صحیــح	و	منطقــی،	
گــره	از	کار	بسته	شــان	دــر	بهبــود	معیشــت	و	بهره	مندــی	از	

ــایند. ــود	بگش ــیل	های	موج ــات	و	پتانس امکان
ــی	 ــاد	و	دارای ــر	اقتص ــور	و	وزی ــینان	از	رئیس	جمه اروندنش
می	خواهنــد	تــا	دــر	راســتای	ِدینــی	کــه	مدعی	انــد	از	بابــت	
ایثــار	و	فدــاکاری	مردــم	ایــن	منطقــه	)شــهرهای	آبادــان	و	
خرمشــهر(	بــر	گردنشــان	اســت،	کاری	کننــد	کارســتان	و	
ایــن	گــره	ناگشــوده	۱۶	ســاله	را	بــا	تدبیــر،	گشــوده	و	حل	
ــت	 ــری	فرص ــای	روزگار	قد ــاید	تلخ	کامی	ه ــا	ش ــد	ت کنن
ــان	را	 ــدن	شهرهایش ــه	آزاد	ش ــیرینی	منطق ــیدن	ش چش
ــه	آن	هــا	بدهــد	و	دــر	ســالی	کــه	از	ســوی	مقــام	معظــم	 ب
ــتابان	 ــد	ش ــه،	بتوانن ــد	نام	گرفت ــق	تولی ــال	رون ــری	س رهب
پله	هــای	ترقــی	و	توســعه	تولیدــات	داخلــی	منطقــه	را	کــه	
اکنــون	دــر	فهرســت	کاالهــای	صادراتــی	از	منطقــه	رقــم	
خــوب	و	قابل	مالحظــه	ای	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	انــد،	

را	طــی	کننــد.
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ــران اقتصاد ایـ

باورنــد  ایــن  بــر  یــزد  صنعتگــران 
اتفــاق  ســال ها  نامگــذاری  اگــر  کــه 
ــه بیراهــه  ــاد، صنعــت و اقتصــاد ب نمی افت
رفتــه بــود امــا تحقــق ایــن شــعارها 
ــا  ــود آنه ــه نب ــت ک ــی اس ــد الزامات نیازمن
ــت. ــق اس ــیر تحق ــزرگ در مس ــنگی ب س

در	طول	سـال	های	گذشـته	نامگذاری	سـال	ها	از	سـوی	رهبر	
معظـم	انقالب	همـواره	سـمت	و	سـوی	اقتصادی	با	نـگاه	ویژه	
به	تـوان	داخلی	داشـته	و	این	نامگذاری	ها	محـور	فعالیت	های	

اقتصادی	کشـور	را	بـرای	دولتمردان	تعیین	کرده	اسـت.
اینکــه	طــی	چنــد	ســال	اخیــر،	مســئله	اقتصادــی	بــه	شــکل	
ویــژه	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه،	نشــان	از	پیش	بینــی	
ــان	 ــر	دولتمرد ــارد	و	اگ ــی	اقتصــاد	کشــور	د وضعیــت	کنون
ایــن	 الزامــات	 و	 زیرســاخت	ها	 کردــن	 فراهــم	 بــرای	
ــه	طــور	 ــد،	ب ــالش	بیشــتری	انجــام	می	دادن ــا	ت نامگذاری	ه
ــان	یــک	دــوره	چنــد	ســاله،	نظــام	اقتصادــی	 قطــع	دــر	پای

کشــور	ســامان	می	گرفــت.
دولـت	در	مقطعـی	دـر	برابـر	ایـن	نامگذاری	هـا	که	دـر	واقع	
نقشـه	راهـی	بـرای	سـامان	بخشـیدن	بـه	وضعیـت	اقتصادی	
کشـور	بـود،	بسـیار	شـعارزده	عمـل	کـرد	بـه	نحـوی	کـه	
و	 روزمـره	 فعالیت	هـای	 تمـام	 زیرمجموعـه،	 دسـتگاه	های	
ماموریت	هـای	اصلی	خـود	را	تنها	بـا	اضافه	کردـن	یک	عنوان	
یا	یک	شـعار،	بـه	عنوان	گـزارش	عملکـرد	در	راسـتای	تحقق	
شـعار	سـال	ارائـه	می	دادند	و	ایـن	اقدام	یعنی	دـر	عمل،	هیچ	

اتفـاق	مهمی	دـر	مسـیر	اقتصـاد	کشـور	رخ	نداد.
بــا	توجــه	بــه	اینکــه	بخــش	خصوصــی	یکــی	از	ارکان	
ــن	 ــای	ای ــی	رود،	نارضایتی	ه ــمار	م ــه	ش ــور	ب ــی	کش اقتصاد
بخــش	دــر	مــورد	عملکــرد	دولــت	بــه	ویــژه	آنجــا	کــه	روی	
ــه	طــور	مشــخص	بخــش	خصوصــی	 ســخن	نامگذاری	هــا،	ب
ــر	 ــت	د ــه	دول ــت	ک ــن	ادعاس ــر	ای ــی	ب ــت،	گواه ــه	اس بود
ــالح	 ــیر	اص ــر	مس ــری	د ــال	نتوانســت	گام	موث ــی	عم مقطع

ــارد. ــر	د ــور	ب ــاد	کش ــت	اقتص وضعی

رونق تولید کلید خاموش و روشن ندارد
گرچــه	دولــت	دــر	زمینــه	تحقــق	شــعار	اقتصــاد	مقاومتــی،	
اقدامــات	جدی	تــری	انجــام	دــاد	امــا	واقعیــت	ایــن	اســت	کــه	
اگــر	اقتصــاد	مقاومتــی	محقــق	شــده	بــود،	امــروز	مشــکالت	
ــم	و	 ــران،	مرد ــر	صنعتگ ــه	گریبانگی ــت	اینگون ــز	و	درش ری
کشــور	نبــود	ولــی	بــه	هــر	حــال	عملکــرد	دولــت	دــر	ایــن	
ــیر	 ــت	و	مس ــه	گرف ــعارزدگی	فاصل ــج	از	ش ــه	تدری ــه	ب زمین

بهتــری	را	طــی	کــرد.
امسـال	نیز	از	سـوی	رهبر	معظم	انقـالب	به	عنوان	سـال	رونق	
تولیـد	ملـی	نامگذاری	شـد	تا	کشـور	با	تکیـه	بر	تـوان	داخلی	
مسـیر	توسـعه	اقتصادـی	را	بهتر	بپیمایـد	و	صنعتگـران	نیز	با	
تولید	بیشـتر،	ضمن	ایجاد	اشـتغال،	نیازها	را	تامین	و	به	سـهم	

خـود،	وابسـتگی	های	کشـور	را	کمتر	کنند.

رونــق تولیــد نیازمنــد بهبــود وضعیــت کســب و کار 
و اصــالح نظــام بانکــی اســت

بخــش	خصوصــی	یــزد	امســال	رضایــت	بیشــتری	از	عملکرد	
دولــت	دــر	زمینــه	تحقــق	شــعار	امســال	دــارد	امــا	معتقدند	
کــه	رونــق	تولیــد	ملــی،	کلیــد	خامــوش	و	روشــن	ندــارد	کــه	
ــق	 هــر	زمــان	ارادــه	کردیــم،	آن	را	روشــن	کنیــم	بلکــه	رون
تولیــد	ملــی	نیازمنــد	زیرســاخت	هایی	اســت	کــه	ابتدــا	بایــد	

آنهــا	را	محقــق	کننــد.
رئیــس	خانــه	صنعــت،	معدــن	و	تجــارت	اســتان	یزد	دــر	این	
زمینــه	گفــت:	رونــق	تولیــد	نیازمنــد	بهبــود	وضعیت	کســب	
ــیاری	 ــا	و	بس ــالح	تعرفه	ه ــی،	اص ــام	بانک ــالح	نظ و	کار،	اص

دیگــر	از	الزامــات	اســت.
علی	اکبــر	کالنتــر	عنــوان	کــرد:	یکــی	از	ضعف	هــای	بزرگــی	

کــه	کشــور	مــا	اکنــون	دــر	مســیر	رونــق	تولیــد	ملــی	کــه	در	
نهایــت	بایــد	بــه	توســعه	اقتصادــی	کشــور	منجــر	شــود،	بــا	
آن	دســت	بــه	گریبــان	اســت،	وضعیــت	نظــام	بانکــی	اســت.

وی	بیـان	کـرد:	کشـوری	ماننـد	سـنگاپور	با	یـک	برنامـه	۲۰	
سـاله	به	وضعیت	مناسـب	فعلی	رسـید	اما	در	کشـور	ما	جای	
برنامه	هـای	بلندمدـت	و	کوتـاه	مدـت	اقتصادی	خالی	اسـت.

ــد	فراهــم	 ــد	بای ــق	تولی ــات	رون ــر	اظهــار	داشــت:	الزام کالنت
ــتگاه	 ــد	دس ــا	از	چن ــوان	تنه ــام	را	نمی	ت ــن	اقد ــود	و	ای ش
انتظــار	داشــت	بلکــه	ابتدــا	بایــد	اتفاقاتی	نظیــر	اصــالح	نظام	

بانکــی	اتفــاق	بیفتــد.
رئیــس	خانــه	صنعــت،	معدــن	و	تجــارت	اســتان	یــزد	افــزود:	
ــره	 ــد	به ــگان	۲۱	درص ــون	از	تولیدکنند ــی	اکن ــام	بانک نظ
ــر	 ــوان	منتظ ــه	می	ت ــس	چگون ــد	پ ــت	می	کن ــی	دریاف بانک
ــر	ســایر	 ــا	د ــای	آنه ــه	رقب ــی	ک ــر	حال ــود	د ــد	ب ــق	تولی رون
ــد	 کشــورها	تنهــا	۵	درصــد	ســود	بانکــی	پرداخــت	می	کنن
و	ایــن	کامــال	طبیعــی	اســت	کــه	دیگــر	امــکان	رقابــت	میان	
تولیدکنندــه	ایرانــی	و	تولیدکنندــگان	کشــورهایی	کــه	نظــام	

ــد	داشــت. ــر	اســت،	وجــود	نخواه ــا	متعادل	ت بانکــی	آنه
وی	ادامـه	دـاد:	وامـی	کـه	تولیدکنندـه	یزدی	می	گیـرد	یک	
بـار	در	سـال	در	صنعـت	او	گردـش	دارد	و	تـا	زمانـی	که	پول	
دوبـاره	به	چرخه	تولیـد	بازگردد	بیش	از	۹	ماه	طول	می	کشـد	
دـر	حالی	که	دـر	کشـوری	ماننـد	دوبی،	ایـن	زمان	دـو	ماهه	
اسـت.	کالنتـر	خاطرنشـان	کـرد:	رونق	تولیـد	اتفـاق	نمی	افتد	
مگـر	اینکـه	الزامـات	رونـق	تولید	بـا	هم	بـه	صورت	یـک	پازل	
چیده	شـود،	آنـگاه	می	توان	بـه	رونق	تولیـد	ملی	امیدـوار	بود.
وی	عنــوان	کــرد:	البتــه	امســال	شــاهد	تالش	هــای	جدی	تــر	
ــم	و	بخــش	خصوصــی	 ــزد	بوده	ای دولتمردــان	دــر	اســتان	ی
ــق	 ــم	رون ــا	بتوانی ــه	ت ــه	کار	گرفت ــوان	خــود	را	ب ــز	تمــام	ت نی
تولیــد	را	نــه	تنهــا	بــه	عنــوان	یــک	شــعار،	بلکــه	بــه	عنــوان	

یــک	ضــرورت	دــر	اقتصــاد	کشــور،	محقــق	کنــد.

رونــق تولیــد بــا همدلــی و همــکاری دولــت و بخش 
خصوصــی میســر می شــود

ــاد	و	 ــه	اقتص ــت	ک ــن	اس ــت	ای ــرد:	واقعی ــح	ک ــر	تصری کالنت
صنعــت	کشــور	و	بــه	تبــع	آن	اســتان	یــزد،	ســال	ها	درگیــر	
و	قربانــی	اشــتباهات	و	تصمیم	گیری	هــای	غلــط	بودــه	
ــه	 ــرایط	ب ــه	و	ش ــن	زد ــه	آن	دام ــز	ب ــا	نی ــروز	تحریم	ه و	ام
شــکلی	پیــش	مــی	رود	کــه	دیگــر	تعطیلــی	برخــی	واحدهای	

ــر	شــده	اســت. ــاب	ناپذی تولیدــی	اجتن
وی	تاکیــد	کــرد:	رونــق	تولیــد	اکنــون	بــا	همدلــی	و	همکاری	

ــد	و	 ــاق	می	افت ــی	اتف ــش	خصوص ــی	و	بخ ــئوالن	دولت مس
معتقدــم	تصمیم	هــای	خوبــی	نیــز	گرفتــه	شــده	و	کــه	ایــن	
ــد. ــا	شــکل	جدی	تــر	و	پیگیرانه	تــری	تدــاوم	یاب ــد	بایــد	ب رون
ــر	 ــط	رهب ــال	ها	توس ــذاری	س ــت:	نامگ ــار	داش ــر	اظه کالنت
ــه	اقتصــاد	کشــور	کمــک	کردــه	و	 معظــم	انقــالب	بســیار	ب
ــود،	 ــن	نقشــه	راه	نب ــا	و	تعیی ــن	نامگذاری	ه ــر	ای معتقدــم	اگ
بــه	بیراهــه	رفتــه	بودیــم	و	وضعیــت	اقتصــاد	کشــور	اکنــون	

ــود. ــی	ب ــرایط	فعل ــف	بارتر	از	ش ــیار	اس بس
ــای	 ــزد	و	چالش	ه ــتان	ی ــر	اس ــد	د ــت	تولی ــی	وضعی بررس
ــه	چنــد	نقطــه	ختــم	می	شــود؛	 موجــود	دــر	ایــن	مســیر،	ب
سیســتم	بانکــی،	مالیــات،	حمایت	هــای	دولــت	و	...	کــه	
ــی،	 ــش	از	همــه،	سیســتم	بانکــی	فعل ــه	نظــر	می	رســد	بی ب
ــزد	را	نگــران	کردــه	اســت	و	 تولیدکنندــگان	و	صنعتگــران	ی
آنهــا	دــر	جلســات	مختلــف	از	ایــن	امــر	بــه	عنــوان	یکــی	از	

مهمتریــن	دغدغه	هــای	خــود	یــاد	می	کننــد.

سیاسـت های غلط بانکی مـردم را به سـمت دریافت 
سـود بی دردسـر بانکی سـوق داده است

سیاســت	های	غلــط	بانکــی،	ســرمایه	های	مردــم	را	بــه	جــای	
ــا	 ــه	بانک	ه ــد،	روان ــق	کن ــت	تزری ــد	و	صنع ــه	تولی ــه	ب اینک
کــرد	و	مردــم	بــه	ســمت	دریافــت	ســود	بــی	دردســر	بانکــی	
ســوق	پیدا	کردنــد	از	ســوی	دیگــر،	وقتی	قــرار	اســت	همین	
ــت	و	 ــه	صنع ــی	ب ــهیالت	حمایت ــب	تس ــر	قال ــپرده	ها	د س
تولیــد	تزریق	شــود،	مســائل	متعددــی	گریبانگیــر	صنعتگران	

ــی	اســت. ــود	بانک ــا	س ــن	آنه ــه	مهم	تری ــود	ک می	ش
ســودهایی	کــه	بــه	ظاهــر	۱۲	درصــد	تــا	۱۸	درصــد	هســتند	
کــه	بــا	راهکارهایــی	کــه	ویــژه	بانک	هاســت	بــه	عنــوان	مثــال	
ــود	 ــا،	س ــایر	راه	ه ــول	و	س ــن	پ ــی	از	ای ــن	بخش ــه	کرد بلوک
ــاالی	۲۰	درصــد	می	رســاند. ــه	ب دریافتــی	را	دــر	نهایــت	ب

بیشترین فشار مالیاتی کشور روی حوزه تولید است
یکــی	دیگــر	از	نگرانی	هــای	صنعتگــران	یــزد،	بحــث	مالیــات	
اســت	زیــرا	آنهــا	معتقدنــد	دــر	کشــور	مــا	بیشــترین	فشــار	
مالیاتــی	روی	حــوزه	تولیــد	اســت	دــر	حالــی	کــه	دــر	دنیــا،	

ــود. ــته	می	ش ــروت	بس ــر	ث ــات	ب مالی
آنچه	مشـخص	اسـت،	واحدهای	صنعتی	امـروز	در	خط	مقدم	
جنـگ	اقتصادی	هسـتند	و	صنعتگران	بـا	همـه	انتقاداتی	که	
بـه	دولـت	دارند،	تـالش	خـود	را	برای	عبـور	از	این	سـختی	ها	
بـه	کار	گرفته	انـد	و	برخـی	از	آنهـا	جهادگونه	در	مسـیر	حفظ	

اشـتغال	و	تولیـد	قدم	بـر	می	دارند.

»نه« نظام بانکی به رونق تولید

صنعت یزد قربانی تصمیم های غلط
نیره شفیعی
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ــع  صنعــت کبریــت ســازی یکــی از صنای
قدیمــی تبریــز اســت کــه ایــن روزهــا بــا 
ــه روز،  ــد و ب ــزار جدی ــدن اب روی کار آم
خطــر  خاموشــی آن بیــش از گذشــته 

ــود.  ــی ش ــاس م احس

همیشــه	یــک	کاالی	خــاص	بودــه،	چــه	آن	زمانــی	کــه	تازه	
از	فرنــگ	وارد	ایــران	شــده	بــود	و	بــه	عنــوان	یــک	ســوغاتی	
و	کاالی	لوکــس	دســت	بــه	دســت	اشــراف	و	اعیــان	
می	چرخیــد	و	راهــی	بــه	ســمت	عمــوم	مردــم	بــاز	نکردــه	
بــود	و	چــه	حــاال	کــه	تبدیــل	بــه	یــک	کاالی	کلکســیونی	
شــده	اســت	و	انــواع	مختلفــی	از	آن	بــا	طرح	هــای	متفــاوت	

دســت	کلکســیون	دارهــا	مــی	چرخــد.
ایــران،	۱۲۳۷	عنــوان	 بــه	 را	 ســال	ورود	»کبریــت«	
ــنگ	 ــای	س ــوره،	ج ــراف	آن	د ــرای	اش ــه	ب ــد	ک می	کنن
ــی	نداشــت،	 ــد	داخل ــود	و	چــون	تولی ــه	ب ــش	زا	را	گرفت آت
ســال	های	ســال	بــه	عنــوان	کاالیــی	لوکــس	و	گــران	
ــش	 ــرن	پی ــک	ق ــود	ی ــه	حد ــا	اینک ــد	ت ــوب	می	ش محس
ــن	کارگاه	و	 ــی	اولی ــی	توکل ــاج	تق ــال	۱۲۹۷	ح ــر	س و	د
کارخانــه	صنعتــی	تولیــد	کبریــت	را	دــر	ایــران	و	دــر	خاک	
تبریــز	راه	اندــازی	می	کنــد	تــا	پــس	از	آن،	اهالــی	او	را	
حــاج	تقــی	کبریــت	ســاز	توکلــی	خطــاب	کننــد	و	کبریــت	

ــرد. ــب	بگی ــی	لق ــت	ایران ــن	کبری ــی	اولی توکل

ــت  ــت کبری ــزی در صنع ــه تبری ــت دو کارخان رقاب
ــور کش

ــش	 ــز	پی ــم	تبری ــاز	ه ــار	ب ــن	ب ــذرد	و	ای ــالی	می	گ ــه	س س
ــی	 ــران	خوی ــود	و	براد ــت	می	ش ــن	صنع ــق	ای ــر	رون گام	د
بــه	عنــوان	رقیبــی	جدــی	بــرای	حــاج	تقــی	کبریــت	ســاز	
ــاز	 ــه	ممت ــازی	کارخان ــا	راه	اند ــا	ب ــان	می	شــوند	ت وارد	مید
ــه	روز،	موجــب	کســادی	 ــارا	بودــن	ماشــین	آالت	ب ــا	د و	ب
کســب	و	کار	توکلــی	شــوند	هــر	چنــد	طولــی	نمی	کشــد	تا	
هــر	دــو	کارخانــه	دوشــادوش	یکدیگــر	بــه	وزنــه	ای	بــرای	

ــل	می	شــوند. ــز	و	کشــور	تبدی ــت	تبری صنع
ــار	 ــر	کن ــال	د ــال	های	س ــو	س ــر	د ــاز	ه ــی	و	ممت توکل
چندیــن	کارخانــه	کبریــت	کــه	دــر	آن	دــوران	بــه	تازگــی	
دــر	برخــی	شــهرها	ایجــاد	شــده	بودنــد	دــر	ایــن	صنعــت	
ــده	 ــه	و	خــط	تولیدشــان	گســترده	تر	ش ــازی	کرد ــه	ت یک
ــال	 ــه	س ــال	ب ــان	س ــاد	کارکنانش ــروش	و	تعد ــزان	ف و	می

ــرد. ــا	می	ک ــش	پید افزای
	

وقتی کبریت بی خطر، رسانه می شود
ــته	و	 ــا	گذش ــنی	از	آنه ــه	س ــی	ک ــا	برخی	های ــت	ب کافیس
ــه	 ــور	را	ب ــان	د ــه	چند ــال	های	ن ــا	و	س ــد	روزه می	توانن
ــی	 ــوص	آن	های ــه	خص ــد.	ب ــت	ش ــم	صحب ــد،	ه ــاد	آورن ی
ــت	 ــن	کاالی	خــاص	هســتند،	آن	وق ــه	ای ــد	ب ــه	عالقمن ک
ــا	 ــه	تنه ــت	ن ــال	ها	کبری ــر	آن	س ــه	د ــد	ک ــوان	فهمی می	ت
ــون	 ــه	همچ ــی	بلک ــش	زای ــرای	آت ــی	ب ــوان	کاالی ــه	عن ب

ــت. ــه	اس ــرح	بود ــم	مط ــن	مرد ــد	بی ــانه	ای	قدرتمن رس

نامــش	احمــد	پیــروزی	خــواه	اســت.		می	گویــد:	»همیشــه	
بــه	طرح	هــای	مختلفــی	کــه	روی	کبریت	هــا	حــک	
می	شــد	عالقــه	داشــتم	امــا	هیــچ	گاه	بــه	فکــر	جمــع	آوری	
مدل	هــای	مختلــف	نیفتادــم	کــه	اگــر	از	همــان	ســال	های	
ــه	۱۲	 ــک	مجموع ــد	ی ــاال	بای ــم	ح ــن	کار	را	می	کرد اول	ای
هــزار	تایــی	یــا	شــایدم	۱۴	هزارتایــی	دــر	خانــه	داشــتم	و	
تبدیــل	بــه	یــک	کلکســیون	دــار	معروفــی	شــده	بودــم.«
»از	آن	زمــان	تاکنــون	هــر	کدــام	از	مدل	هــا	را	کــه	دوســت	
ــک	 ــا	ی ــاید	تنه ــاال	ش ــتم	و	ح ــار	می	گذاش ــتم،	کن داش
مجموعــه	هــزار	تایــی	کبریــت	داشــته	باشــم	کــه	دــر	برابر	
ــزرگ	تعدــاد	بســیار	کمــی	 مجموعــه	کلکســیون	دــاران	ب
ــوان	از	طریــق	برخــی	فروشــنده	ها،	 اســت.	هــر	چنــد	می	ت
مدل	هــای	جدیــد	را	تهیــه	کــرد	امــا	راســتش	را	کــه	
ــه	 ــارم	و	ب ــا	را	ند ــن	آنه ــرای	خرید ــول	الزم	ب ــد،	پ بخواهی

ــع	هســتم«. ــه	کوچــک	خــود	قان ــن	مجموع همی

کاالیــی کــه جــای تبلیغــات تلویزیونــی را گرفتــه 
بــود

ــر	آن	 ــت	د ــف	کبری ــای	مختل ــواه	از	کاربرده ــروزی	خ پی
زمان	هــا	می	گویــد:	»۷۵	ســالی	از	خدــا	عمــر	گرفتــه	ام،	آن	
زمان	هــا،	همه	بــه	تلویزیــون	و	رادیو	دسترســی	نداشــتند	و	
ایــن	وســایل	ارتباطــی،	چندــان	دــر	بیــن	مردــم	عمومیــت	
ــه	 ــود	ب ــود؛	دــر	عــوض	کبریــت	توانســته	ب پیدــا	نکردــه	ب
عنــوان	یــک	رســانه	بیــن	مردــم	مطــرح	شــود	و	پیام	هــا	و	
یــا	تبلیغــات	بســیاری	بــر	روی	جلــد	ایــن	کبریت	هــا	نقــش	

سرنوشتی تلخ برای صنعتی قدیمی

چراغ کبریت سازی رو به خاموشی می رود
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می	بســت.«
	

ــر	 ــت	را	د ــرد	کبری ــا	کارب ــه	تنه ــانی	ک ــرای	کس ــاید	ب ش
ــور	 ــد،	تص ــاق	گاز	می	دانن ــعله	های	اج ــن	ش ــن	کرد روش
اینکــه	زمانــی	کبریــت	نقــش	رســانه	و	کاالی	فرهنگــی	بین	
ــازی	می	کــرد،	ســخت	باشــد.	امــا	نیــم	نگاهــی	 مردــم	را	ب
بــه	طــرح	کبریت	هــای	قدیمــی	کــه	نســخه	ای	از	آنهــا	دــر	
ــد	 ــود،	می	توان ــت	می	ش ــا	یاف ــیون	داره ــه	کلکس مجموع

نشــان	دهندــه	ایــن	حقیقــت	باشــد.
ــع	 ــی	بســیاری	از	صنای ــواه،	زمان ــروزی	خ ــه	پی ــق	گفت طب
بــه	 را	 خــود	 تبلیــغ	 هــم	 معــروف	 کارخانه	هــای	 و	
ــر	 ــا	تصوی ــپردند	ت ــی	می	س ــت	فروش ــای	کبری کارخانه	ه
ــه	ایــن	 ــد	کبریــت	چــاپ	شــود	و	ب ــر	روی	جل کاالیشــان	ب
ترتیــب	کبریــت	از	کارکــرد	عمومــی	خــود	خــارج	شــده	و	

ــود. ــده	ب ــل	ش ــی	تبدی ــانه	قدرتمند ــه	رس ب
ــک	 ــر	ی ــت	ســازی	هــم	تصوی »برخــی	کارخانه	هــای	کبری
منطقــه	گردشــگری	یا	نــوع	خاصــی	از	حیوانــات	را	بــر	روی	
جلــد	کبریت	هــا	چــاپ	می	کردنــد	کــه	برایمــان	جذابیــت	
خاصــی	داشــت	و	زمینــه	آشــنایی	ما	را	بــا	مناطــق	مختلف	
ــرد	 ــم	می	ک ــور	فراه ــاص	کش ــوری	خ ــای	جان ــا	گونه	ه و	ی
البتــه	حــاال	هــم	ایــن	نــوع	طرح	هــا	کــم	و	بیــش	بــر	روی	
کبریت	هــا	نقــش	می	بندنــد	امــا	آن	زمــان	کــه	تلویزیــون	و	
یــا	فضــای	مجــازی	دــر	اختیارمــان	نبــود،	ایــن	نــوع	تصاویر	

جذابیــت	دیگــری	داشــت.«

کارخانه	هایــی	کــه	بــه	تعدــاد	انگشــتان	دســت	هــم	نمــی	
رســند

پیــروزی	خــواه	می	گویــد:	»یادــم	می	آیــد	زمانــی	را	
ــا	 کــه	بیــش	از	۱۰	کارخانــه	کبریــت	ســازی	دــر	رقابــت	ب
یکدیگــر	بــرای	تولیــد	کبریــت	مــورد	نیــاز	کشــور	بودنــد	
ــه	تعدــاد	 امــا	حــاال	تعدــاد	کارخانه	هــای	تولیــد	کنندــه،	ب

ــد.« ــم	نمی	رس ــت	ه ــتان	دس انگش
	

ــازی،	 ــت	س ــه	کبری ــاید	۲۰	کارخان ــا	ش ــن	آن	۱۰	و	ی از	بی
تنهــا	چهــار	یــا	پنــج	کارخانــه	توانســته	اند	از	بنــد	واردــات	
قاچــاق	کبریــت	و	فندــک	دــر	ســال	های	گذشــته	و	عدــم	
مدیریت	هــای	صحیــح	بگذرنــد	و	حــاال	بــا	حداقــل	میــزان	
تولیــد،	خــود	را	ســر	پــا	نگــه	دارنــد	کــه	دــو	مــورد	از	ایــن	

ــد. ــرار	گرفته	ان ــز	ق ــهر	تبری ــر	ش ــا	د کارخانه	ه
اوضاع	نه	چندان	خوب	کارخانه	های	کبریت	سازی

با	نشســتن	پــای	ســخن	هــر	کدــام	از	کارکنــان	کارخانجات	
کبریــت	اســتان	می	تــوان	شــاهد	اوضــاع	نــه	چندــان	خــوب	
کارخانه	هــای	باقــی	ماندــه،	حقــوق	معوقــه	و	کاهــش	خــط	
تولیــد	دــر	آنهــا	بــود	امــا	بــا	ایــن	حــال،	هــم	اکنــون	چنــد	
صــد	نفــر	دــر	ایــن	کارخانه	هــا	مشــغول	بــه	فعالیــت	بودــه	
ــن	 ــل	ای ــه	از	مح ــد	خانواد ــد	ص ــزان،	چن ــان	می ــه	هم و	ب

ــد. ــزاق	می	کنن ــا	ارت کارخانه	ه
ــه	دــاران	هــم	دــل	خوشــی	از	وضعیــت	 هــر	چنــد	کارخان
بــازار	کبریــت	ندارنــد	و	ســر	پــا	بودــن	کارخانــه	را	تنهــا	بــه	
دلیــل	اشــتغال	کارگــران	و	کارکنــان	و	جلوگیــری	از	بیــکار	

ــد. ــوان	می	کنن ــا	عن شــدن	آنه
ــر	 ــت	د ــوزه	کبری ــن	م ــا	اولی ــی	ت ــه	ایران ــن	کارخان از	اولی

ــز تبری
ــا	 ــهر	اولین	ه ــام	ش ــه	ن ــم	ب ــاز	ه ــه	ب ــا	آنچ ــن	روزه ــا	ای ام
ــت	 ــا	کبری ــاط	ب ــر	ارتب ــر	د ــی	دیگ ــورد،	اولین ــم	می	خ رق
اســت.	صدــور	مجــوز	رســمی	بــرای	مــوزه	کبریــت	ممتــاز	
خبــری	اســت	کــه	مدیــر	کل	میــراث	فرهنگی،	گردشــگری	
و	صنایــع	دســتی	آذربایجــان	شــرقی	آن	را	بیــان	می	کنــد	
تــا	بعــد	از	اولیــن	کارخانــه	ایرانــی	کبریــت	ســازی،	اولیــن	

مــوزه	کبریــت	نیــز	بــه	نــام	شــهر	تبریــز	ثبــت	شــود.
	

ــاخت	 ــای	س ــیونی	از	کبریت	ه ــامل	کلکس ــوزه	ش ــن	م ای
ایــران	و	جهــان،	عکس	هــای	مرتبــط	بــا	افتتــاح	و	راه	
اندــازی	خــط	تولیــد	کارخانــه،	دســتگاه	های	ســاخت	
ــت،	 ــنجی	کبری ــختی	س ــتگاه	س ــت،	دس ــرس	کبری و	پ
ــر	حسابرســی	صــد	ســال	گذشــته،	عکــس	 اســناد	و	دفات
ــر	 ــا	و	دیگ ــه	و	وراث	آنه ــان	کارخان ــه	مؤسس ــجره	نام و	ش
ــه	 ــد	کنند ــر	بازدی ــد	ه ــه	می	توان ــت	ک ــی	اس دیدنی	های

ــر	ذوق	آورد. ــخ	را	س ــه	تاری ــد	ب عالقمن
حــال	چندیــن	دهــه	از	روزهــای	اوج	کارخانه	هــای	کبریــت	
ــذرد،	 ــز	می	گ ــهر	تبری ــال	آن،	ش ــه	دنب ــور	و	ب ــازی	کش س
ــی	عمومــی	بیــن	مردــم	 ــه	کاالی ــت	ب ــی	کــه	کبری روزهای
تبدیــل	شــده	و	ممکــن	نبــود	نمونــه	ای	از	ایــن	کاالی	بــی	
ــه	ای	پیدــا	نشــود،	روزهایــی	کــه	ایــن	 خطــر	دــر	هــر	خان
ــه	 ــا	بلک ــش	خانه	ه ــنی	بخ ــا	روش ــه	تنه ــاص	ن کاالی	خ
حتــی	روشــن	کنندــه	چــرخ	فرهنــگ	و	هنــر	دــر	کشــور	

ــه	اســت. بود
ــه	 ــت	ب ــه	کبری ــن	کســی	ک شــاید	۱۶۵	ســال	پیــش،	اولی
دســت	وارد	ایــران	می	شــد	و	آن	را	بــه	عنــوان	ســوغات	بــه	
ایــن	کشــور	مــی	آورد،	هیچــگاه	تصــور	نمی	کــرد	روزی	ایــن	
کاال	از	مغازه	هــای	لوکــس	فروشــی	بــه	کلکســیون	های	

ــد. ــا	برس ــا	موزه	ه ــخصی	و	ی ش
ــه	 ــن	کارخان ــت	چندی ــا	فعالی ــت،	ب ــد	گف ــد	بای ــر	چن ه
ــا	کارگــر	دــر	آن،	 ــت	ســازی	و	مشــغول	بودــن	صده کبری
چــراغ	ایــن	صنعــت	هــر	چنــد	کــم	نــور	شــده	امــا	روشــنی	

ــت. ــی	اس ــای	زیاد ــش	خانه	ه بخ
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افزایــش عــوارض در گران تریــن آزادراه  
ایــران صــدای بــوق اعتــراض راننــدگان را 
ــر  ــاوه ب ــدا درآورد،ع ــه ص ــل زال« ب در »پ
ــور  ــدن مح ــب ش ــه تخری ــه ب ــن باتوج ای
خرم آبــاد- پلدختــر مــردم ســیل زده هــم 

نقــره داغ شــدند.                                     

گران	تــر	شــدن	عــوارض	گران	تریــن	آزادــراه	کشــور	آن	هــم	
دــر	شــرایطی	کــه	راه	جایگزیــن	دیگــری	بــرای	آزادــراه	خرم	
آبــاد-	پــل	زال	وجــود	ندــارد؛	اعتراضــات	و	واکنش	هــای	
متعددــی	را	از	ســوی	مردــم	و	افــکار	عمومــی	در	پی	داشــت.

گران ترین آزادراه کشور بازهم گران شد! 
ــوان	 ــه	عن ــل	زال	ک ــاد-	پ ــری	خرم	آب ــراه	۱۰۴	کیلومت آزاد
ــار	 ــن	ب ــد،	ای ــک	می	کش ــور	را	ید ــی		کش ــن	عوارض گران	تری
بــا	افزایــش	هــزار	تــا	۱۰	هــزار	تومانــی	عــوارض	گوی	ســبقت	
ــای	 ــر	روزه ــا	د ــود	ت ــی	رب ــوارض	آزادراه ــش	ع ــر	افزای را	د
ــی	تابســتان	۹۸	مردــم	محــروم	و	ســیل	زدــه	لرســتان	 پایان

نقــره	دــاغ	شــوند.
ــه	 ــر	زمین ــی	د ــا	ضعف	های ــل	زال«،	ب ــاد-	پ ــراه	»خرم	آب آزاد
ایمنــی	و	امکانــات	عنــوان	»گران	تریــن«	عوارضــی	کشــور	را	
بــه	خــود	اختصــاص	دادــه	اســت	تــا	ضعــف	روشــنایی	دــر	
ــا	و...	 ــه	و	تونل	ه ــن	جاد ــن	نبود ــوه،	ایم ــزش	ک ــیر،	ری مس
ــمال	 ــی	ش ــاهراه	ترانزیت ــر	ش ــد	د ــه	ای	جدی ــار	حادث ــر	ب ه
ــور	۱۰۴	 ــا	کرید ــه	باره ــی	ک ــد؛	حوادث ــوب	بیافرین ــه	جن ب

ــوب	را	مســدود	کردــه	اســت. ــه	جن ــری	شــمال	ب کیلومت
ــاد-	پــل	زال	موضوعــی	اســت	 ایمــن	نبودــن	آزادــراه	خرم	آب
کــه	بارهــا	از	ســوی	کارشناســان	و	مســئوالن	ذی	ربــط	
مــورد	تأکیــد	قرارگرفتــه	و	مردــم	و	روســتاییان	ســاکن	دــر	
حاشــیه	ایــن	آزادــراه	نیــز	نســبت	بــه	آن	واقــف	هســتند؛	امــا	
ــراه	 ــن	آزاد ــکار	ای ــوی	پیمان ــه	از	س ــورت	گرفت ــات	ص اقدام
ــه	 ــازه	ای	نبودــه	ک ــرای	ایمن	ســازی	مســیر	دــر	حــد	و	اند ب

ــد. ــه	را	راضــی	کن ــم	منطق ــگان	و	مرد رانند

عوارض از ۱۸ تا ۶۵ هزارتومانی مردم را نقره داغ کرد
آزادراهــی	کــه	منجــر	بــه	از	بیــن	رفتــن	۲۵۰۰	شــغل	شــد،	
ــار	 ــه	نداشــت	بلکــه	ب ــرای	مردــم	منطق ــه	ای	ب ــا	آورد نه	تنه
ــر	دــوش	 ــز	ب ــن	آزادــراه	را	نی هزینه	هــای	گــزاف	عــوارض	ای
ــث	 ــی	باع ــا	۶۵	هزارتومان ــوارض	از	۱۸	ت ــت؛	ع ــا	گذاش آن	ه
ــرف	 ــی	را	ص ــغ	زیاد ــه	مبال ــه	ماهان ــم	منطق ــا	مرد ــده	ت ش

ــد. ــراه	کنن ــن	آزاد ــور	از	ای عب
عوارض	سـنگین	آزادراه	خـرم	آباد-	پل	زال	مردـم	و	رانندگان	
را	به	سـوی	تردـد	در	جادـه	خرم	آبـاد-	پلدختر	که	بـه	»جاده	
مـرگ«	مشـهور	بـود	سـوق	مـی	دـاد؛	اما	پـس	از	وقوع	سـیل	
ویرانگـر	فروردیـن	مـاه	سـال	جـاری	ایـن	جادـه	نیـز	دچـار	
تخریـب	هـای	متعدد	شـد	و	تنهـا	راه	دسترسـی	پر	خطـر	اما	

ارزان	نیـز	بـه	روی	مردم	بسـته	شـد.

ــن  ــدگان در گران تری ــراض رانن ــوق اعت ــدای ب ص
ــد ــور پیچی آزادراه کش

ــدن	 ــران	ش ــه	گ ــراض	ب ــر	اعت ــگان	د ــته	رانند ــب	گذش ش

عــوارض	آزادــراه	پــل	زال-	خــرم	آبــاد،	بــه	مدــت	یک	ســاعت	
ــوارض،	از	 ــت	ع ــون	پرداخ ــد	بد ــای	ممت ــوق	ه ــن	ب ــا	زد ب
جایــگاه	پرداخــت	عــوارض	عبــور	کردنــد	تــا	شــاید	صدــای	
بــوق	هــای	اعتــراض	رانندــگان،	مســئوالن	را	وادــار	بــه	چــاره	
ــر	یکــی	از	 ــراه	د ــن	آزاد ــران	تری ــا	گ ــر	رابطــه	ب اندیشــی	د

ــن	اســتان	هــای	کشــور	کنــد. محــروم	تری

مگر جاده بهشت است!؟ 
علیرضــا	بیرانونــد	دروازه	بــان	لرســتانی	تیــم	ملــی	کشــورمان	
ــش	 ــه	افزای ــبت	ب ــود	نس ــتاگرام	خ ــه	اینس ــر	صفح ــز	د نی
عــوارض	آزادــراه	خــرم	آبــاد-	پــل	زال	واکنــش	نشــان	دــاد	و	

ــه	بهشــت	اســت!؟« ــر	جاد نوشــت:	»مگ
	

آزادراهی که تنها خسارتش برای مردم باقی ماند! 
ــر	 ــر	د ــر«	پلدخت ــه	نصی ــر	»قلع ــاکن	د ــی	س ــی	از	اهال یک
حاشــیه	آزادــراه	خرم	آبــاد	-	پــل	زال	گفــت:	احدــاث	آزادــراه	
ــت	و	 ــر	گرف ــم	محــروم	پلدخت ــای	شــغلی	را	از	مرد فرصت	ه
ــکاری	دــر	شهرســتان	شــد	و	 ــر	موجــب	افزایــش	بی ــن	ام ای
اکنــون	نیــز	باوجــود	شــرایط	ســخت	معیشــتی،		مردــم	بــه	
ــت	 ــل	پرداخ ــراه	متحم ــر	آزاد ــد	د ــرای	ترد ــد	ب ــار	بای ناچ

ــوند. ــوارض	ســنگین	ش ع
»میانکــوه	 روســتاهای	 اهالــی	 افــزود:	 موســوی	 علــی	
شــرقی«	زمین	هــای	کشــاورزی	خــود	را	دــر	اختیــار	
ــه	امیــد	این	کــه	احدــاث	 ــد	ب ــرار	داده	ان بخــش	خصوصــی	ق
آزادــراه	دــر	منطقــه	تحــول	و	اشــتغال	زایی	ایجــاد	کنــد	امــا	
نه	تنهــا	زمین	هــای	مرغــوب	مــا	را	از	دســتمان	گرفــت	بلکــه	

سیل زده ها نقره داغ شدند

گران ترین عوارضی گران تر شد/ صدای اعتراض در آزادراه الکچری پیچید

فاطمه حسینی
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ــمه	ها،	 ــن	چش ــن	برد ــا	از	بی ــرد	و	ب ــگ	ک ــاورزی	را	لن کش
ــرد. ــل	ک ــم	تبدی ــه	دی ــی	را	ب ــای	آب زمین	ه

ــت:	 ــر	گف ــرقی«	پلدخت ــوه	ش ــی	»میانک ــر	از	اهال ــی	دیگ یک
ــی	 ــات	اجرای ــر	عملی ــرقی«	براث ــوه	ش ــم	»میانک ــه	قدی جاد
ــه	 ــب	شــد	و	آخــر	کار	آن	را	بدــون	بازســازی	ب آزادــراه	تخری

ــد. ــا	کردن ــود	ره ــال	خ ح
محمــد	علیزادــه	افــزود:	اکنــون	اهالــی	منطقــه	بــرای	
ــه	 ــند	ک ــته	باش ــد	داش ــراه	ترد ــد	از	آزاد ــد	مجبورن رفت	وآم
ــد. ــوارض	پرداخــت	کنن ــور	از	آن	ع ــار	عب ــر	ب ــرای	ه ــد	ب بای
ــای	 ــه	کاره ــراه	از	آن	جمل ــاث	آزاد ــرد:	احد ــح	ک وی	تصری
ــن	 ــی	ای ــت	اقتصاد ــت	وضعی ــه	می	توانس ــود	ک ــی	ب عمران
ــا	پرداخــت	 ــر	ســازد	ام مردــم	جنگ	دیدــه	و	محــروم	را	بهت

ــت. ــاخته	اس ــرو	س ــکالتی	روب ــا	مش ــا	را	ب ــوارض	آن	ه ع
پــس	از	وقــوع	ســیل	فروردیــن	مــاه	نیــز	مردــم	ســیل	زدــه	
ــه	ناچــار	مســیر	تردــد	خــود	را	از	ســوی	»جادــه	 پلدختــر	ب
مــرگ«	تخریب	شــده	بــه	طــرف	گــران	تریــن	آزادراه	کشــور	
تغییــر	دادنــد؛	موضوعــی	کــه	نشــان	مــی	دهــد	مســئوالن	
وزارت	راه	و	شهرســازی	و	شــرکت	بهــره	بردــار	آزادــراه	خــرم	
ــم	 ــه	شــرایط	معیشــتی	مرد ــون	توجــه	ب ــل	زال	بد ــاد-	پ آب
ــران	 ــوارض	گ ــش	ع ــه	افزای ــت	ب ــتان	دس ــه	لرس ــیل	زد س

ــد. ــه	ان ــراه	کشــور	زد ــن	آزاد تری

ــردم  ــاورزی م ــی کش ــغل و اراض ــه ش ــی ک آزادراه
ــت ــر را گرف پلدخت

یــک	کارشــناس	عمــران	دــر	پلدختــر	اظهــار	داشــت:	
ــوزه	 ــر	ح ــل	زال	د ــاد	-	پ ــراه	خرم	آب ــود	۹۰	درصــد	آزاد حد
اســتحفاظی	پلدختــر	اســت	کــه	ازنظــر	کاهــش	هزینه	هــای	
ســوخت،	زمــان،	تصادفــات	و	مخاطــرات	جاده	ای	مؤثــر	بوده	
و	به	طورکلــی	آزادــراه	دــر	کالن	کشــور	مفیــد	اســت	امــا	ایــن	
آزادــراه	بــه	شــهرهای	پلدختــر	و	معمــوالن	و	به	ویژه	مشــاغل	

کنــار	جادــه	قدیــم	به	شــدت	آســیب	وارد	کردــه	اســت.
صمــد	چراغــی	پــور	افــزود:	قبــل	از	احدــاث	آزادــراه	خرم	آبــاد	
-	پــل	زال	کــه	مشــاغل	زیادــی	دــر	حاشــیه	جادــه	قدیــم	در	
شهرســتان	پلدختــر	وجود	داشــت	تردــد	خودروهای	ســبک	

و	ســنگین	ماننــد	اتوبوس	هــا	بــه	ایــن	مشــاغل	رونــق	زیادــی	
دادــه	بــود	امــا	بــا	احدــاث	ایــن	آزادــراه	همــه	ایــن	مشــاغل	
حــذف	شــد	کــه	ازاین	جهــت	خســارات	زیادــی	

بــه	مشــاغل	خدماتــی	منطقــه	وارد	شــد.
وی	افــزود:	درمجمــوع	آزادــراه	بــرای	کالن	
کشــور،	خــوب	بــود	امــا	از	حیــث	حــذف	
ــوالن	 ــر	و	معم ــهروندان	پلدخت ــه	ش ــاغل	ب مش
مردــم	 و	 کــرد	 وارد	 زیادــی	 خســارات	
ــوزه	آب	 ــر	ح ــراه	د ــیه	آزاد ــتاهای	حاش روس
ــد	 ــرای	ترد ــد	و	ب ــیب	دیدن ــاورزی	آس و	کش
ــت	 ــه	پرداخ ــور	ب ــاد	مجب ــه	خرم	آب ــه	ب روزان

عــوارض	ســنگین	هســتند.
ــی	 ــر	فن ــت:	ازنظ ــران	گف ــناس	عم ــن	کارش ای
ــتی	 ــه	بایس ــا	ک ــایر	آزادراه	ه ــالف	س ــز	برخ نی
ــا	خیــال	آســوده	از	آن	عبــور	کننــد	 رانندــگان	ب
بــه	دلیــل	عدــم	عملیــات	تثبیــت	خــاک،		بارهــا	
ــداد	 ــزش	و	انس ــراه	ری ــاط	آزاد ــی	نق ــر	برخ د
دــر	 ریزش	هــا	 ایــن	 و	 ایجادشــده	 جادــه	
آزادــراه	نســبت	بــه	ســایر	محورهــای	مواصالتــی	
ــه	 ــاز	ب ــار	نی ــر	ب ــد	و	ه ــتر	ش ــتان	بیش شهرس
ماننــد	 اقداماتــی	 و	 عملیــات	خاک	بردــاری	
ــرور	 ــن	رو	الزم	اســت	به	م ــارد؛	ازای ــازی	د پاک	س
ــع	مشــکل	شــود. ــاط	ضعــف	شناســایی	و	رف نق
چراغــی	پــور	خاطرنشــان	کــرد:	عــوارض	آزادــراه	
ــر	 ــا	گران	ت ــایر	آزادراه	ه ــه	س ــبت	ب ــل	زال	نس پ
اســت	کــه	از	ایــن	نظــر	نیــز	دودــش	بــه	چشــم	

مردــم	محــروم	منطقــه	مــی	رود.
ــه	 ــور	ب ــر	کش ــا	د ــراه	ه ــوارض	آزاد ــش	ع افزای
صــورت	ســاالنه	اعمــال	مــی	شــود	امــا	دــر	میان	

ایــن	تغییــرات	بازهــم	آزادــراه	خــرم	آبــاد-	پــل	زال	دــر	صدــر	
افزایــش	نــرخ	هــا	قــرار	دــارد	و	بیشــترین	میــزان	افزایــش	را	
اعمــال	مــی	کنــد.	موضوعــی	کــه	دادســتان	خــرم	آبــاد	نیــز	
نســبت	بــه	آن	واکنــش	دــاد	و	ســعید	رازانــی	دــر	مکاتبــات	
متعدــد	بــا	وزارت	راه	و	شهرســازی	خواســتار	کاهــش	عوارض	

ــاد-	پــل	زال	شــده	اســت.		 آزادــراه	خــرم	آب
	

افزایــش عــوارض و تحمیــل هزینه هــای بیشــتر بــه 
زائــران اربعین

بــا	وجــود	اعتراضــات	مردمــی	و	پیگیــری	مســئوالن	محلــی،		
ــرای	کاهــش	 ــی	ب ــا	اقدام ــن	ســال	ه ــان	طــی	ای ــا	همچن ام
ــن	آزادــراه	کشــور	دــر	یکــی	از	محــروم	 عــوارض	گــران	تری
تریــن	نقــاط	کشــور	نشــده	اســت.	ایــن	دــر	حالیســت	کــه	
طــی	روزهــای	آیندــه	تردــد	زائــران	اربعیــن	را	نیــز	دــر	ایــن	
آزادــراه	خواهیــم	داشــت	کــه	قطعــا	هزینــه	های	ســنگینی	را	
بــر	زائــران	تحمیــل	خواهــد	کــرد	و	اعتراضــات	بیشــتری	را	به	

دنبــال	خواهــد	داشــت.
ــی	 ــح	م ــگان	ترجی ــی	از	رانند ــان	برخ ــه	همچن ــن	اینک ضم
دهنــد	بــه	جــای	تردــد	دــر	مســیر	آزادــراه	خــرم	آبــاد-	پــل	
زال	بــه	ســوی	محــور	تخریــب	شــده	دــر	ســیل	خــرم	آبــاد-	
پلدختــر	برونــد	کــه	همیــن	امــر	نیــز	قطعــا	حوادــث	رانندگی	

ــاد. را	افزایــش	خواهــد	د
پیــش	از	ایــن	نیــز	مســئوالن	از	ناایمــن	بودــن	محــور	خــرم	
ــاد-	پلدختــر	خبــر	دادــه	بودنــد	و	تاکیــد	کردــه	بودنــد	 آب
کــه	زائــران	اربعیــن	از	ایــن	مســیر	تردــد	نکننــد	و	بــه	ســوی	
آزادــراه	خــرم	آبــاد-	پــل	زال	تغییــر	مســیر	دهنــد؛	امــا	گرانی	
ایــن	آزادــراه	مردــم	منطقــه،	رانندــگان	و	زائــران	اربعیــن	را	بر	
ســر	دــو	راهــی	»خطــر«	و	»عــوارض	ســنگین«	قــرار	دادــه	

اســت.

ــران اقتصاد ایـ
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