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آيت ا... هاشمي رفسنجاني: 
فلسفه شهادت امام حسين)ع( 
ريشه كني ظلم و قيام مظلومان بود

عضو خبرگان رهبري خطاب به مسئوالن: 
طوري عمل كنيد كه توفيق از بين بردن 
بدعت ها را به دست آوريد
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ــور خيريــه  ــاف و امـــ ــل اوقـــ  مديـــركـــ
ــن همايش  ــاري گفت: اولي ــال و بختي چهارمح
ــاي مختلف هنري  ــف و هنرمندان در حوزه وق
برگزار شد. حجت االسالم شوزب شيري در اين 
همايش افزود: اين همايش به منظور هم انديشي 
و هماهنگي در خصوص جشنواره »وقف چشمه 
هميشه جاري« با حضور هنرمندان در حوزه هاي 

مختلف هنري برگزار شد. 
ــنواره وقف چشمه هميشه جاري  وي گفت: جش
در چهار مرحله شامل مسابقه هاي فرهنگي ادبي 
ــت هاي  ــي، نشس ــت هاي آموزش هنري، نشس
ــود.  ــي و همايش برگزار مي ش ــي تخصص علم
ــاي مقاله  ــته ه ــابقه ها در رش ــوان مس وي فراخ
ــي كتاب و عكس، فيلم و فيلمنامه را نيز از   نويس

برنامه هاي اين جشنواره ذكر كرد. 
ــيري گفت: در اين مسابقه ها،  ــالم ش حجت االس
ــتاني در مرحله كشوري به  برگزيدگان مرحله اس
رقابت مي پردازند و جوايز ارزنده اي نيز به آنان 

تعلق مي گيرد. 
وي تجليل از برترين هاي وقف در جلسه اختتاميه 
را از ديگر برنامه هاي پيش بيني شده عنوان كرد 
و گفت: ترويج فرهنگ وقف و تجليل از واقفان 

از هدف هاي برگزاري اين جشنواره است. 
ــنواره را كه به  ــزاري اين جش ــدف از برگ وي ه
صورت كشوري و در تمام استان ها و شهرستان 
ــگ وقف،  ــاي فرهن ــود، احي ــزار مي ش ها برگ
ــاندن احكام و ملزومات وقف و پيدا كردن  شناس
جايگاه شايسته جهت وقف در جامعه ذكر كرد. 

ــنواره وقف چشمه هميشه  به گزارش ايرنا، جش
جاري اسفند ماه سال جاري و هم زمان با سراسر 
ــتان چهارمحال و بختياري برگزار  ــور در اس  كش

مي شود. 

ــتن علما و  ــهر با داش خمينی ش
فرزانگان بسيار همواره و در همه 
دوره ها كانون مهم فعاليت مذهبی، 
علمی و انقالبی كشور بوده است. 
ــهر مذهبی در دوران دفاع  اين ش
ــادت های فراوانی  مقدس نيز رش

ــت، از مهم ترين  ــرد از فرزندان خود به يادگار گذاش ــای نب در صحنه ه
مشخصه های خمينی شهر داشتن مجالس...

ويژه عاشورا/ صفحه5

شکوه اخالص در عزاداری  خمينی شهر  
ستودنی است

برگزاري اولين همايش 
وقف و هنرمندان 

عاشورا، همه هستی و هویت ماستدر شهركرد

استاندار اصفهان گفت: رسيدگی 
ــای  منطقه ه ــت  وضعي ــه  ب
ــث كــاهش  ــروم بــاع محـــ
ــهر اصفهان  مشكل های كالنش
ــهرهای بزرگ استان   و ديگر ش

می شود.  
به گزارش ايرنا،  عليرضا ذاكر اصفهانی در دومين نشست شواری عشاير 

استان اصفهان افزود: بخش قابل توجهی از مشكالت كالنشهرها  ....
سراسری/ صفحه2

عضو هيأت رئيسه كانون صنعت 
ساختمان و فعال كارگری استان 
با بيان اين مطلب گفت: با وجود 
ــه اجتماعی  ــرح بيم ــرای ط اج
ــاختمانی، هنوز اين  كارگران س
طرح شفاف سازی نشده است.  

احسان عبدالهی بيان داشت: با وجود چندين سال پيگيری های...
سراسری/ صفحه2

رسيدگي به مناطق محروم باعث 
كاهش مشکالت استان مي شود

سردرگمي كارگران استان در اجراي   
طرح بيمه  اجتماعي كارگران ساختماني

روابط عمومی بانک ملی ايران 
اداره امور شعب استان اصفهان

(ع)
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

زاینده رود
امروزه امام حسين)ع( و قيام عاشورا، الگوی 
ملت های تحت ستم قرار گرفته است و ثمره خون 
شهدای كربال تنها با برافتادن ظالمان و ستمگران 

تاريخ به دست خواهد آمد.
ــام در ايام  ــخيص مصلحت نظ رئيس مجمع تش
عزاداری حضرت اباعبداله الحسين)ع(، در ديدار 
جمعی از اعضای سازمان بازنشستگان فرهنگی و 
ــالمی كار، با اشاره به الگو بودن  هنری حزب اس
ــزرگان برای  ــرم)ص( و ائمه اطهار و ب ــر اك پيامب

ــين)ع( را الگويی ويژه  ــام حس ــريت، ام تمام بش
ــالم خواند و  ــزرگان دين اس ــع در ميان ب  و جام
گفت: حضرت سيدالشهدا)ع( با توجه به گسترش 
ــاس كرد الگو و  ــاد در حكومت بنی اميه احس فس
ــده انگيز  ــيره نبوی با اقدام های ظالمانه و مفس س
ــن رفتن  ــال از بي ــدان بی لياقت در ح ــن خان  اي

است. 
ــس خبرگان رهبری دعوت كوفيان از  رئيس مجل
ــين)ع( و نيز بستن راه توسط لشكر ابن  امام حس
ــهادت حضرت اباعبداله الحسين)ع( را  زياد و ش
ــيعيان خواند و  ــته قيام امام سوم ش ظاهر و پوس
تأكيد كرد: باطن قيام عاشورا اين بود كه خداوند 
اين 72 شهيد و خانواده های بزرگوارشان را الگو 
و سمبل جهاد، ايثار، شهادت، صبر و تحمل قرار 
داد تا ظالمان و فاسدان نتوانند تا قيام قيامت روی 
ــمی رفسنجانی  ــايش را ببينند. هاش آرامش و آس
فلسفه شهادت امام حسين و اهل بيت گرامی اش 
ــتم عليه ظلم  را بيداری و قيام ملت های تحت س
ــرد: اثر قيام كربال از  ــت و تصريح ك و جور دانس

همان عصر روز عاشورا با شورش در ميان لشكر 
ابن سعد توسط زنانشان شروع شد، در كوفه ادامه 
يافت و امروزه بيداری ملت های مسلمان در برابر 
ظلم و جور حكام ستمگر نشانه زنده و اثربخش 
ــت. رئيس مجمع تشخيص  بودن واقعه كربال اس
ــين)ع(  مصلحت نظام تأكيد كرد: امروزه امام حس
و قيام عاشورا الگوهای ملت های تحت ستم قرار 
ــهدای كربال تنها با  ــت و ثمره خون ش گرفته اس
برافتادن ظالمان و ستمگران تاريخ به دست خواهد 
ــری در بخش  ــس  مجلس خبرگان رهب آمد. رئي
ــخنانش با تشكر از مسئوالن حزب  ديگری از س
ــالمی كار به خاطر تشكيل كانون بازنشستگان  اس
فرهنگی و هنری، اين امر را كار خداپسندانه ای در 
ــتفاده از دانش و تجربه بازنشستگان و  جهت اس
ايجاد روحيه و نشاط در ميان آنان خواند و گفت: 
بازنشستگان و به خصوص فرهنگيان حق بزرگی 
بر گردن جامعه و همه ما دارند و مديران، فعاالن 
ــت رنج  ــدگان امروز جامعه حاصل دس و  گردانن

فرهنگيان گذشته و بازنشستگان هستند.

زاینده رود
ــتگی كشوری  مدير عامل صندوق بازنشس
ــال جاری  ــته تا پايان س گفت: 60 هزار بازنشس
ــد كه به هر  ــروری دريافت می كنن ــای ض وام ه
بازنشسته حداقل 500 هزارتا يک ميليون تومان 
ــود.  ــاط 36 ماهه داده می ش با بازپرداخت اقس
ايراندخت عطاريان در گفتگو با ايرنا افزود: ثبت 
نام از بازنشستگان از 10 آذرماه جاری آغاز شده 
ــده  ــاس امتيازهايی كه از قبل تعيين ش كه بر اس
است به متقاضيان پرداخت می شود. وی اضافه 

كرد: متقاضيان دريافت وام ضروری می توانند با 
ــايت صندوق بازنشستگی كشوری  مراجعه به س
ــفرهای  ــرانه س ثبت نام كنند. وی هم چنين به س
ــال جاری خبر داد و  ــتگان در س زيارتی بازنشس
ــفرهای زيارتی و سياحتی برای  گفت: سرانه س
ــته مبلغ يک هزار و 300 ريال است  هر بازنشس
كه همين مبلغ نيز به يک نفر همراه تعلق خواهد 
ــرانه سفر هر بازنشسته  گرفت كه در مجموع س
دو هزار و600 ريال است. عطاريان، با بيان اينكه 
ــال جاری توجه ويژه ای  نمايندگان مجلس در س

به بازنشستگان و صندوق بازنشستگی داشته اند، 
ادامه داد: اين حمايت ها منجر به پيشرفت بيشتر 
و خدمات رسانی بهتر به بازنشستگان شده است. 
ــت از ابتدای  ــای قابل توجه دول ــه اقدام ه وی ب
ــون در زمينه حمايت  ــعه تاكن برنامه چهارم توس
ــاره كرد  ــتگان اش اجتماعی و رفاهی از بازنشس
ــكن،  ــت: پرداخت وام ضروری، وديعه مس وگف
ــياحتی و  ــفرهای زيارتی و س ــه س كمک هزين
ــه موردهايی  ــای مهر از جمل ــدازی خانه ه راه ان

است كه در برنامه چهارم انجام شد. 

عضو خبرگان رهبری خطاب به مسئوالن گفت:  بايد 
به شكلی عمل كنيد كه توفيق زنده كردن سنت های 
ــا در احكام الهی را به  ــی و از بين بردن بدعت ه اله

دست آوريد.
سيدمحمد واعظ موسوی در گفتگو با ايلنا، گفت: 
حركت امام حسين )ع( يک حركت نظامی يا سياسی 
محض نيست  بلكه يک نهضت فرهنگی فراگير است 
ــف زندگی فردی و اجتماعی را  كه جنبه های مختل

تحت تأثير قرار می دهد. 
نماينده آذربايجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری 
گفت: بی شک كسانی كه خود را پيروان ائمه و رهروان 
آن امام می دانند بايد در تمام حركات و سكنات خود 
چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی، انجام وظيفه 
ــرعی در قبال خداوند و بيدار كردن وجدان ها و  ش
تحريک احساس های قاطبه مردم در مسير عمل به 
احكام نورانی اسالم را مورد توجه قرار دهند. واعظ 

ــالم و تكلم  ــوی ادامه داد: به صرف ادعای اس موس
به شهادتين نمی توان بر مسلمان بودن يک حاكم و 

اسالمی بودن حكومت حكم كرد.
ــئوالن و مردم  ــه مس ــدواری كرد ك ــراز امي وی اب
ــبت به  ــش افزايی و بصيرت آموزی نس ضمن دان
ــورا، بيش از پيش در  ــب فرهنگی و الهی عاش مكت
 خدمت به وظايف خود در قبال حكومت اسالمی 

بكوشند.

سراسری
جهان نماايران نصف النهار

سخنگوی دادگاه حريری استعفا داد
ــخنگوی دادگاه بين المللی ترور رفيق الحريری بنا به داليل نامعلومی  س
ــره لبنان، فاطمه العيساوی  ــتعفا داد. به گزارش فارس به نقل از النش اس
ــمت خود استعفا  ــخنگوی دادگاه حريری بنا به داليل حرفه ای از س س
ــد جزئيات اين اقدام خود را بيان كند و گفت كه بنا  داد. وی حاضر نش
ــتعفا را تشريح  به داليل حرفه ای و به احترام منصب خود داليل اين اس
ــت كه استعفای وی  نمی كند. وی در اين بيانيه ابراز اميدواری كرده اس
و ساير استعفاهای اين دادگاه بتواند فعاليت های دادگاه را بهبود بخشد. 
ــائل لبنان علت اين استعفا را از دست رفتن  ــياری از كارشناسان مس بس
ــزب ا... لبنان می دانند، آنها  ــل اين دادگاه در پی اقدام های ح ابتكار عم
ــار قرار  معتقدند كه به علت مواضع حزب ا...،  دادگاه حريری تحت فش

گرفته و ابتكار عمل را از دست آنها خارج كرده است. 

پادشاه اردن خواهان بهبود روابط 
با ايران شد 

ــی فارسی گزارش داد: عبداله دوم پادشاه اردن  پايگاه اينترنتی بی.بی.س
ــه امان به دنبال گام های  ــت ك در مالقات با يک هيأت ايرانی گفته اس

عملی برای بهبود روابط خود با تهران است. 
ــاس  ــاره به اين مطلب افزود: بر اس ــی با اش به گزارش ايرنا، بی.بی.س
ــک عبداله با  ــات غيرعلنی مل ــت اردن پس از مالق ــه دول ــه ای ك بياني
ــر  ــايی )رئيس دفتر رئيس جمهوری ايران( منتش ــفنديار رحيم مش اس
ــت كه گام های عملی برای بهبود  ــاه اردن گفته ضروری اس كرد، پادش
روابط در جهت منافع دو كشور، روابط برادرانه مردم آنها، آمال اسالمی 

مشترک و ايجاد امنيت و ثبات، برداشته شود. 
ــان پايتخت اردن  ــه در خبری از ام ــن ارتباط خبرگزاری فرانس در همي
ــاهی اردن اعالم كرد: محمود احمدی نژاد از  به نقل از بيانيه كاخ پادش
ــت. در  ــاه اردن( برای ديدار از ايران دعوت كرده اس عبداله دوم )پادش
ــت: اسفنديار رحيم مشايی در ديدار  ــاهی اردن آمده اس بيانيه كاخ پادش
ــاه اردن نامه محمود احمدی نژاد را كه حاوی موضوع هايی درباره  با ش
ــائل منطقه ای و جهانی است، به ايشان  روابط دوجانبه و هم چنين مس
تقديم كرد. در اين نامه هم چنين از شاه اردن برای ديدار از ايران دعوت 
ــايی گفت: به توسعه مناسبات  ــت. پادشاه اردن به مش به عمل آمده اس
ايران و اردن در راستای ايجاد يک زير بنای واضح و روشن عالقه مند 
است. براساس بيانيه ياد شده، پادشاه اردن هم چنين پيشنهاد داد كه وی 
ــتی در امان يا تهران درباره روش های تقويت  و احمدی نژاد در نشس

دو جانبه بين دو كشور بحث و مذاكره كنند. 

تظاهرات گسترده مخالفان برلوسکنی در رم؛ 
برلوسکنی بايد به خانه اش برود

ــه  ــور پيش از برگزاری جلس ــا هزار ايتاليايی در پايتخت اين كش صده
ــان مبنی  ــكنی، برای اعمال درخواستش ــی رأی اعتماد به برلوس پارلمان
ــدرت، راهپيمايی كردند. به  ــند ق ــانه ای از مس بر بركناری اين غول رس
ــنا به نقل از خبرگزاری آسوشيتدپرس، ادامه حيات دولت  گزارش ايس
ــيلويو برلوسكنی، نخست وزير ايتاليا به حمايت كافی قانونگذاران با  س
وجود روی گردانی هم پيمانانش از وی بستگی دارد. اگر وی در طرح 
رأی عدم اعتماد اپوزيسيون در مجلس نمايندگان و يا طرح رأی اعتماد 

حاميانش در سنا شكست بخورد، بايد استعفا دهد. 
ــانی، رهبر حزب مخالف دموكراتيک راست ميانه يک  پير لوئيجی برس
ــزب را هدايت كرد. اين  ــزار نفری از حاميان اين ح ــرات 100 ه تظاه
ــر و صدای  ــالمت آميز اما پر س ــرات پس از تجمع اعتراضی مس تظاه
ــنت جان التران در پايتخت ايتاليا رخ  ــكنی در ميدان س مخالفان برلوس

داد.
ــكنی بايد به خانه اش برود. در  ــانی به تظاهركنندگان گفت: برلوس برس
ــكنی كه در اواسط دوره تصدی 5 ساله اش قرار  حالی كه دولت برلوس
ــت. حزب مخالف از داشتن  ــاد مواجه اس دارد، با روی گردانی ها و فس
ــد، محروم  ــته باش ــت وزيری تطابق داش رهبری كه با كاريزمای نخس
ــی ديگر از رهبران  ــی ادعاهای يك ــت. قاضی های رم در حال بررس اس
حزب مخالف، به نام آنتونيو دی پيترو مبنی بر اين كه جناح برلوسكنی 
ــتند. برلوسكنی منكر  ــت هس حمايت برخی قانونگذاران را خريده اس
ــانی در خصوص اتهام خريد رأی با صدای بلند  ــأله است. برس  اين مس
ــت! فكر می كنند با افزودن يک يا چند نماينده  گفت: خجالت آور اس
ــود به اين صورت ادامه داد. برلوسكنی  ــيد؟ نمی ش به كجا خواهند رس
ــه رهبران اين  ــت گفت ك ــخنان كنايه آميز به حزب راس ضمن بيان س

حزب از برگزاری انتخابات واهمه دارند. 
ــانی تأكيد كرد، حزبش به طور قطع واهمه ای از انتخابات ندارد و  برس
ــر می برد، انتقال  ــوری كه در ركود اقتصادی به س بهترين راه برای كش
ــت. برلوسكنی، نخست وزير 74  قدرت تا زمان برگزاری انتخابات اس
ساله ايتاليا يک روز را صرف دست دادن با حاميان خود در ميالن كرد؛ 
ــهروندان خواست تا طومار  در حالی كه حزب »مردم برای آزادی« از ش
ــكنی را امضا كنند. برلوسكنی متهم به فساد اخالقی،  حمايت از برلوس
ــک ميهمانی خصوصی اش  ــاله در ي ــامل دعوت از يک دختر 17 س ش
ــوز آرای كافی  ــرد كه دولتش هن ــكنی بار ديگر تأكيد ك ــت. برلوس اس
ــرادی كه از وی روی  ــرای ادامه حكومت را دارد و از اف ــان ب در پارلم
ــتقبال می كند. وی  ــی می خواهند به حزب باز گردند اس گردانده اند ول
ــترين آرا در پارلمان برای پيروزی  ــان كرد: معتقديم كه از بيش خاطرنش
ــكنی  ــه، برلوس  در انتخابات برخورداريم. به گزارش خبرگزاری فرانس
ــت  ــی، زندگی عمومی مردم چندين ماه اس گفت: به دنبال بحران سياس
كه فلج شده. اين بحران ها در اتهام ها و دروغ هايی كه به نخست وزير 

بسته می شود، ريشه دارد.

كنسرت پوتين در سن پطرزبورگ
والديمير پوتين ضمن نشان دادن عالقه اش به موسيقی برای ستاره های 
سينما، در كنسرتی كه تا پاسی از شب به طول انجاميد پيانو نواخت. به 
گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ميهمانان اين كنسرت خيريه 
ــتون، مونيكا بلوچی،  ــارون اس ــن پطرزبورگ افرادی همچون ش در س

ميكی روک و ساير ستاره های سينمايی بودند. 
ــرت نخست وزير  ــيه، در اين كنس ــايت دولت روس به گزارش وب س
روسيه با اورنال موتی، بازيگر ايتاليايی و چندين فرد ديگر دور يک ميز 

نشست و از آنها عكس گرفته شد. 
ــت وزير خواست تا برنامه ای اجرا كند، پوتين  زمانی كه مجری از نخس
ــتر مردم قادر به خواندن و رقصيدن نيستم اما خيلی  گفت: من مثل بيش
ــمت پيانوی  ــت دارم اين كار را انجام دهم. پس از آن پوتين به س دوس
ــت. پوتين در ماه ژوئيه آهنگ  ــی در صحنه رفت و قطعه ای نواخ بزرگ
ــود« را به همراه گروهی  ــهور »جايی كه سرزمين مادری آغاز می ش مش
ــكل از 10 جاسوس كه از امريكا اخراج شدند خواند. اين بار وی  متش
به اجرای بی كالم اين آهنگ با پيانو پرداخت. پس از آن وی به همراه 
ــترانگ را خواند. پوتين بيشتر با  حاضران آهنگ »بلوبری هيل« از آرمس
افراد مشهور رفت و آمد دارد و به تازگی در انجمنی برای حفظ ببرهای 
وحشی در سن پطرزبورگ با لئوناردو دی كاپريو مالقات كرد و اين دو 

به اتفاق قهوه نوشيدند.

آيت ا... هاشمي رفسنجاني: 

فلسفه شهادت امام حسين)ع( ریشه كني ظلم و قيام 
مظلومان بود ــت وزير  اظهارات نجيب تون رزاق نخس

مالزی در هفته های گذشته نشان از وجود 
ــه هايی در خصوص تداوم حضور  دغدغ
ــا با  ــه مخالفت ه ــدرت دارد ك وی در ق
ــی از تصميم های او نيز نگرانی ها در  برخ
اين زمينه را افزايش داده است. به گزارش 
ــر مالزی در  ــت وزي ايرنا از مالزی، نخس
ــی  ــاح رقيب را به گروكش ــخنانی جن س
ــور خواست  متهم كرد و از مردم اين كش
تا آينده كشور را به دست مخالفان دولت 
ــعار می دهند و عمل   نسپارند كه تنها ش

نمی كنند.
ــت  ــت وزير مالزی گفت: بعيد اس نخس
ــت بتوانند نقش رهبری  كه مخالفان دول
ــان نشنال« را در اداره كشور  حزب »باريس
ــت اين حزب بگيرند. وی افكار و  از دس
انديشه های مخالفان دولت خود را مغاير 
ــه عموم مردم اين كشور دانست  با انديش
و گفت: آنها باورهای سياسی جداگانه ای 
دارند و شركای خود را از دست می دهند. 
نجيب تون رزاق اظهار داشت كه بارسيان 
ــنال به عنوان حزبی شناخته شده كه با  نش
ــتقالل شده و به  ايجاد وحدت، باعث اس
دنبال توسعه كشور و تحقق آرمان ها است. 
نخست وزير مالزی عملكرد گذشته خود 
ــته های مردم  ــتای تأمين خواس را در راس
دانست و به مردم اين كشور هشدار داد كه 
 پيامد هرگونه تغيير سياسی، سنگين خواهد

 بود. 
ــاع  دف ــزه  انگي ــن  اصلی تري ــه  چ ــر   گ
نخست وزير مالزی از عملكرد دولت خود 
جريان مخالف به رهبری انور ابراهيم بوده، 
اما اين موضوع مهم را نيز نبايد از نظر دور 
ــت كه برخی انتقادها از عملكرد وی  داش
از جمله مخالفت ماهاتير محمد شخصيت 
ــور و نخست وزير پيشين  با نفوذ اين كش
ــی از اقدام های نجيب نيز  ــزی با بعض مال
می تواند زمينه افزايش نگرانی های وی را 

به وجود آورده باشد. 
ــت وزير سابق مالزی  ماهاتير محمد نخس
در هفته های اخير مواضع صريح و شفافی 
را در مخالفت با برخی سياستگذاری های 
نجيب در زمينه های مختلف به خصوص 
ــتگذاری خارجی  در بخش اقتصاد، سياس
ــور اتخاذ كرده  و نيز طرح های بزرگ كش
است. در بخش اقتصاد مهم ترين انتقادهای 
ماهاتير به دولت نجيب متوجه سياست های 
ــش برابری نرخ  ــی بر افزاي ارزی وی مبن
رينگيت در مقابل دالر امريكا بود. ماهاتير 
ــش در واقع به  ــت كه اين افزاي معتقد اس
ــش ارزش جهانی دالر و نه بنيه  دليل كاه
اقتصادی مالزی است و ساده انگاری اين 
موضوع می تواند پيامدهای جبران ناپذيری 

برای كشور داشته باشد. 
ــايت  س وب  در  ــه  ك ــی  مطلب در  وی 
ــر كرده،  ــمی خود در اين رابطه منتش  رس
ــد: افزايش نرخ برابری رينگيت  می نويس
ــدن  ــل دالر بايد منجر به ارزان ش در مقاب
ــای وارداتی و افزايش قدرت خريد  كااله
ــده باشد اما در عمل چنين اتفاقی  مردم ش
صورت نگرفته است. ماهاتير معتقد است 
ــرخ رينگيت نه به دليل قدرت  كه تغيير ن
ــه دنبال نيروهای  ــادی مالزی بلكه ب اقتص
ــرمايه و ارز ايجاد شده  مترتب بر بازار س
و چنين تغييرهايی پايدار و قابل پيش بينی 

نخواهد بود. 
ــفر  ــرد: تنها در صورت س ــد ك وی تأكي
مالزيايی ها به خارج از كشور، آنها ممكن 
است از اين افزايش نرخ رينگيت بهره مند  
ــوند. نخست وزير سابق مالزی با انتقاد  ش
از سياست دولت نجيب در باال بردن نرخ 
برابری رينگيت در مقابل ارزهای خارجی 
ــا در صورتی می توان  ــت: تنه اظهار داش
نظارت مناسبی بر نرخ كاالهای وارداتی و 

صادراتی و اقالم اساسی اعمال كرد كه نرخ 
برابری ارز تثبيت و كنترل شود. يكی ديگر 
از موردهای انتقاد به سياست های اقتصادی 
دولت مالزی در رابطه با بازار سهام در اين 

كشور است. 
ــی افزايش  ــان مالزياي برخی از كارشناس
ــود  ــا وج ــزی ب ــهام مال ــاخص س در ش
ــئوالن،  آن را نشانه  ــياری از مس تصور بس
ــالمت و عملكرد خوب اقتصاد مالزی   س

نمی دانند. 
ماهاتير محمد نيز در اين زمينه اعتقاد دارد 
ــه وضعيت اقتصاد مالزی آن قدر خوب  ك
ــت كه منجر به اين اندازه افزايش در  نيس

قيمت شاخص سهام كواالالمپور شود.
ــاس اين گزارش، به عقيده بسياری  بر اس
از تحليل گران اقتصادی مالزی آنچه اتفاق 
افتاده ورود مقادير عظيمی از سرمايه های 
خارجی به اين كشور برای خريد از بازار 
ــهام مالزی است كه اين موضوع بالقوه  س
ــاد مالزی  ــری برای اقتص ــد خط می توان

محسوب شود. 
ــرمايه گذاری  ماهاتير محمد اين نوع از س
خارجی را برای وضعيت اقتصادی كشور 
و نيز ساخت امور زيربنايی كشور چندان 
مفيد نمی داند چرا كه سهام خريداری شده 
در هر لحظه قابل انتقال و در نتيجه سرمايه 
ــور و در  ــادر به خروج از كش خارجی ق
ــتگی اقتصادی اين كشور  نهايت ورشكس
ــابه اين حالت در بحران سال  ــت. مش اس
1997 جنوب شرق آسيا به وقوع پيوست 
و سرمايه گذاران خارجی در مدت كوتاهی 
ــاخص سهام  ــهام خود را فروخته و ش س
ــور در مدت كوتاهی از 1300 به  كواالالمپ

262 واحد نزول يافت. 
انتقادها از سياستگذاری های نجيب تون 
رزاق به بخش پولی و ارزی كشور محدود 
نمی شود و در واقع در بسياری از موردها 
ــی نيز عملكرد  ــت خارج در زمينه سياس
ــت وزير مورد اعتراض و نكوهش  نخس

قرار گرفته است.
در همين ارتباط نجيب تون رزاق در سفر 
ــای خود با  ــه امريكا و در ديداره خود ب
ــور از برخی اقدام ها كه  مقام های اين كش
می تواند به زيان كشورهای دوست مالزی 
منجر شود، خبر داده بود كه اين اظهارات 
نجيب به شدت مورد انتقاد ماهاتير محمد 
ــت  ــرار گرفت و وی اين تصميم نخس ق
ــی از خودباختگی در مقابل  ــر را ناش وزي
ــتگذاری  ــال وی در سياس ــكا و انفع امري
خارجی كشور دانسته و تأكيد كرد كه ادامه 
اين روند استقالل و منافع ملی مالزی را به 
ــع امريكا و متحدان غربی اش در خطر  نف

قرار خواهد داد. 
ــاد  انتق و  ــت  از مخالف ــورد  م ــن  آخري
ــتگذاری  ــكار ماهاتير محمد از سياس آش
ــوط به طرح  ــب نيز مرب ــرد نجي و عملك
ــتن«  ــاخت برج يک صد طبقه ای »اس س
ــی از اركان مهم طرح  ــه يك ــود ك می ش
ــازی اقتصادی نخست وزير  تحول و نوس
ــر محمد در  ــكيل می دهد. ماهاتي را تش
ــور مالزی نيازی به  اين باره گفت كه كش
احداث برج يک صد طبقه »استقالل« كه 
ــاخت آن به تازگی توسط نجيب  طرح س
تون رزاق نخست وزير ارائه شده، ندارد. 
ــال حاضر اين  ــر تأكيد كرد: در ح ماهاتي
ــور با مازاد فضاهای تجاری و اداری   كش
ــاظ در حال  ــت و بدين لح ــه رو اس رو ب
ــاخت اين برج مقرون به صرفه  حاضر س
ــت وزير سابق مالزی اضافه  نيست. نخس
ــايد ساخت اين برج صد طبقه در  كرد: ش
ــه اقتصادی پيدا كند  آينده صرفه و توجي
ــزی بايد مراقب  ــی در حال حاضر مال ول
باشد دچار پيامدهای مشابه بخش امالک 

در دوبی، هنگ كنگ و ژاپن نشود. 

دغدغه هاي حزب حاكم مالزي براي حفظ 
قدرت در آينده

چه خبر از پایتخت

 

ــهردار تهران گفت: تعطيلی كارخانه ها  ش
اقدام خوبی در جهت كاهش آلودگی هوای 

شهر تهران بود.  
به گزارش ايرنا، محمدباقر قاليباف در حاشيه 
ــتگاه جديد و يک  ــم افتتاح دو ايس مراس
پاسگاه پليس در خط چهار مترو در جمع 
خبرنگاران افزود: آب  پاشی تهران مشكل 

ــهر را برطرف نكرد. وی،  آلودگی هوای ش
توسعه مترو را يكی از مهم ترين دغدغه های 
ــمرد و گفت: به  ــهری برش حمل و نقل ش
ــن جديد مترو و  ــتگاه واگ زودی 400 دس
ــد وارد ناوگان مترو  ــای جدي لوكوموتيوه
می شود. قاليباف خاطرنشان كرد: 56 درصد 
اعتبارهای شهرداری تهران در حوزه حمل و 

نقل عمومی صرف می شود. 
وی با بيان اينكه اكنون واگن های قطار در داخل 
 كشور توليد می شود، گفت: در سال 86، با 
راه اندازی كارخانه  ای با مشاركت خارجی ها 
طبق قانون مشاركت توليد 51 درصد داخلی 
49 درصد خارجی، زمينه توليد واگن مترو 

داخل كشور فراهم شده است. 
وی با اشاره به يارانه بليت مترو و اتوبوس 
ــدود 30 ميليارد ريال  ــه داد: تاكنون ح ادام
ــهم يارانه پرداخت شده و طبق وعده  از س
مسئوالن كشور 200 ميليارد ريال يارانه ديگر 

نيز تا پايان سال پرداخت خواهد شد. 

قاليباف: 
تعطيلي كارخانه ها اقدام خوبي براي 

كاهش آلودگي هواي تهران بود

استان اصفهان از نظر سهم ارزش افزوده 
خدمات شهري رتبه دوم كشور را دارد

 شعار مبارزه با مفاسد سر مي دهيم 
ولي بستر هايش باز است 

ــتاندار اصفهان گفت: رسيدگی به  اس
ــروم باعث  وضعيت منطقه های مح
كاهش مشكل های كالنشهر اصفهان 
ــتان  ــزرگ اس ــهرهای ب ــر ش  و ديگ

می شود.  
به گزارش ايرنا،  عليرضا ذاكر اصفهانی 
در دومين نشست شواری عشاير استان 
اصفهان افزود: بخش قابل توجهی از 
ــهرها مانند حاشيه  مشكالت كالنش
ــی از وجود مشكل های  ــينی ناش نش
ــت كه پديده  منطقه های محروم اس

مهاجرت ساكنان اين منطقه های را به 
شهرهای بزرگ به دنبال دارد. 

ــكل های  ــه مش ــان اينك ــا بي وی ب
ــتان در دستور  منطقه های محروم اس
ــت:  ــود قرارداده ايم، اظهارداش كار خ
ــتان به منظور  ــه مديريت اس مجموع
كاهش مشكل های كالن شهر اصفهان 
ــزرگ اين خطه،  ــهرهای ب و ديگر ش
ــا را آغاز  ــالش جدی برای حل آنه ت
كرده است. ذاكر اصفهانی با بيان برخی 
ــتان های محروم  مشكل های شهرس

ــرد: اگر  ــهر اضافه ك ــد فريدونش مانن
مشكل های مختلف در اين شهرستان 
ــت، شاهد كوچ مردم اين  وجود نداش
شهرستان به حاشيه شهر اصفهان نبوديم. 
وی با تأكيد بر رسيدگی به مشكل های 
ــتان گفت: در  ــی منطقه های اس تمام
رسيدگی به منطقه های محروم، شرق 
و غرب استان به يک اندازه ديده شده 
اما عدالت به معنی آن نيست كه همه 
ــيدگی قرار  جا به يک اندازه مورد رس
گيرند بلكه بايد منطقه های محروم تر 

ــه قرار  ــژه مورد توج ــه صورت وي  ب
گيرد.

ــا  ب ــاط  ارتب ــان در  ــتاندار اصفه اس
ــاير استان نيز گفت:  مشكل های عش
ــی از فرهنگ و هويت  ــاير بخش عش
ــتان را تشكيل  ــور و اس تاريخی كش
می دهند اما در سال های اخير جمعيت 
آنان رو به نقصان گذاشته كه با توجه به 
جايگاه هويتی آنان در فرهنگ كشور، 
ــش از جامعه ضرورتی  حفظ اين بخ

اجتناب ناپذير است. 

استاندار اصفهان: 
رسيدگي به مناطق محروم باعث كاهش مشكالت استان مي شود

 زاینده رود 
عضو هيأت رئيسه كانون صنعت ساختمان 
ــن مطلب  ــتان با بيان اي ــری اس ــال كارگ  و فع
ــه اجتماعی  ــود اجرای طرح بيم ــت: با وج گف
ــفاف  ــاختمانی، هنوز اين طرح ش كارگران س

سازی نشده است. 
ــان عبدالهی بيان داشت: با وجود چندين  احس
ــتمر در نهايت اين طرح  سال پيگيری های مس
ــفانه اين طرح با نقص ها  ــد ولی متأس اجرا ش

وكمبودهايی مواجه شده است.
ــت كه وزارت  ــال اس ــت: نزديک 3 س وی گف

ــازی با همكاری سازمان فنی  مسكن و شهرس
ــردن كارگران  ــه ای اجرای پروانه دار ك و حرف
ــاختمانی را با هزينه هنگفت اجرا می كند كه  س
ــازمان تأمين اجتماعی كشور برای  متأسفانه س
ــاختمانی صدور پروانه  بيمه كردن كارگران س
مهارت از تاريخ 89/2/18 به بعد را مالک بيمه 
ــت و با عنايت به  ــردن كارگران قرار داده اس ك
اينكه حدود 60 درصد كارگران استان اصفهان 
پروانه مهارت خود را قبل از اين تاريخ دريافت 
كرده اند و نزديک به 40 هزار نفر نيز می باشند؛ 
كارگران ساختمانی استان را سخت سردرگم و 

ــت و در ضمن فقط برخی  بالتكليف كرده اس
ــتان نسبت به  ــعبه های تأمين اجتماعی اس  از ش
ــرده و برخی از  ــدام ك ــران اق ــام كارگ ثبت ن
 شعبه های تأمين اجتماعی حتی اظهار بی اطالعی 

می كنند. 
ــان عبدالهی در پايان مجدانه از مسئوالن  احس
سازمان تأمين اجتماعی استان تقاضای حل اين 
ــازی آن را نمود تا تمامی  ــفاف س ــأله و ش مس
ــه مهارت  ــون پروان ــتان كه تاكن ــران اس كارگ
ــد از اجرای اين طرح  ــته اند بتوانن دريافت داش

بيمه اجتماعی بهره مند گردند.

سردرگمي كارگران استان در اجراي   طرح بيمه  اجتماعي كارگران ساختماني

60 هزار بازنشسته تا پايان سال وام ضروري دريافت مي كنند 

عضو خبرگان رهبري خطاب به مسئوالن: 
طوري عمل كنيد كه توفيق از بين بردن بدعت ها را به دست آوريد

زاینده رود
براساس نتيجه های يک مطالعه، استان اصفهان از نظر سهم ارزش 

افزوده خدمات شهری و شهرداری ها رتبه دوم كشور را داراست. 
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، در اين مطالعه كه توسط مركز آمار 
و اطالعات استانداری اصفهان صورت گرفت، استان اصفهان با متوسط سهم 
ارزش افزوده شش درصد از كل ارزش افزوده شهرداری های كشور پس از 
تهران، رتبه دوم را دارد. نتيجه های اين مطالعه مبين آن است كه ارزش افزوده 
خدمات شهری و شهرداری استان تهران با 53/68 درصد به تنهايی بيش از 

ارزش افزوده كل استان های كشور بوده است. 
اين بررسی بيانگر آن است كه پس از استان های تهران و اصفهان، استان 
خراسان رضوی با سهم 5/45 درصدی از مجموع ارزش افزوده خدمات 
شهری و شهرداری های كشور رتبه سوم را دارد. هم چنين در بين 30 استان 
كشور استان خراسان جنوبی با سهم 21 صدم درصدی از كل ارزش افزوده 
خدمات شهری و شهرداری ها آخرين رتبه را در بين استان های كشور دارا 

بوده است.
قبل  نيز  احمد  بوير  اين مطالعه خراسان شمالی و كهگيلويه و  براساس 
و  شهری  افزوده خدمات  ارزش  از  سهم  كمترين  با  جنوبی  خراسان   از 
شهرداری ها در پايين ترين رده های اين شاخص در كشور قرار داشته اند. 

دبيركل جامعه اسالمی اصناف و بازار تأكيد كرد: نبايد اينگونه باشد كه شعار 
مبارزه با مفاسد را بدهيم ولی بستر فساد را آزاد بگذاريم. احمد كريمی 
اصفهانی در گفتگو با ايلنا، با تأكيد بر اينكه مسأله مبارزه با مفاسد اقتصادی 
از ابتدای انقالب مطرح بوده است و حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری 
مسئوالنی را برای اين مهم در نظر گرفته اند، اظهار كرد: نگرانی عمده در اين 
زمينه آن است كه قبل از آنكه برخوردی جدی داشته باشند، حرف می زنند. 
وی تصريح كرد: كسانی كه مسئوليت دارند نه تنها بايد جلوی مفسد را 
بگيرند بلكه كسانی را كه بستر فساد را به وجود می آورند هم بايد مجازات 
كنند و اين اولويت برخورد با مفاسد اقتصادی است. دبير كل جامعه اسالمی 
اصناف و بازار تأكيد كرد: نبايد اينگونه باشد كه شعار مبارزه با مفاسد را 
بدهيم ، ولی بستر فساد را آزاد بگذاريم. كريمی اصفهانی در ادامه گفت: وقتی 
مفسده ای رخ می دهد برخورد با آن بايد قاطع و مجازات آن مطابق با جرم 
باشد و وقتی اين دو با هم همخوانی ندارند مبارزه با مفاسد شكل جدی به 
خود نمی گيرد و طبيعی است كه مفاسد اقتصادی رشد پيدا كند. وی با تأكيد 
بر اينكه دولت چند سالی است كه اعالم می كند مفسدان را معرفی می كند، 
ادامه داد: نتيجه عمل نكردن به اين وعده آن می شود كه زمينه را برای جوالن 
مفسدان باز می كند و اعتماد مردم را در خصوص عزم مسئوالن در برخورد 

با مفاسد از بين می برد.
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آنچه سبب شد حادثه عظيم عاشورا، زنده و پويا بماند 
علت موجده اين حادثه بوده است. كاروان كوچكي 
كه تركيب نفرات آن اگر چه فقط نظامي نبوده، بلكه 
ــتي در دل حكومت وقت ايجاد  چنان رعب و وحش
ــخت نظامي شده  كرده كه منجر به يک رويارويي س
بود. بيداري امت اسالمي، احياي سنت هاي اجتماعي 
ــزش عدالت خواهي امت  ــول خدا و خي و ديني رس
اسالمي، دغدغه خاطر حاكم وقت بوده است و همه 
ــت  ــر بود كه امانت اداره امور به دس اينها زماني ميس
كسي سپرده شود كه نيت وي چنين بود: من از شهر 
ــت گرفتن  و ديار خويش براي راحت طلبي و به دس
حكومت و خوشگذراني خارج نشده ام و انگيزه ام از 
ــتمكاري و تبهكاري نيست، بلكه مي خواهم  قيام س
ــلمين( را اصالح نمايم و آنها را  امت جدم )امور مس
به راه راست هدايت و از انحراف جلوگيري كنم و به 

راه و روش جدم و پدرم قدم بردارم. 
ماه رجب سال 60 هجري

ــه روز دسته دسته مردم  پس از مرگ معاويه مدت س
بر يزيد وارد شدند و به او تبريک )به خاطر خالفت( 
ــليت )به خاطر مرگ معاويه( گفته با او بيعت  و تس
ــال  كردند. طبري به نقل از ابومنحف، اول رجب س
شصتم هجري را زمامداري يزيد اعالم كرد. ابن اعثم 
ــي از سخنان  ــم از كتاب الفتوح، بخش در بخش شش
ــام را ثبت  ــد بن معاويه در جريان بيعت مردم ش يزي
ــان از اوضاع سياسي حكومت و جو  كرده و اين نش

غالب حكومت شام دارد:
... بدانيد كه هم در اين نزديكي ميان من و اهل عراق 

مقاتلتي خواهد بود. 
ــوي  ــتم از آن ج ــن مي خواس ــودي و م ــون ب  خ
ــد  ــاد بيام ــه زي ــا عبيدال ــتم، ت ــذرم و نمي توانس  بگ
ــن در او  ــتي و م ــوي بگذش ــن و از ج ــش م در پي

نگريستمي.
27 رجب سال 60 هجري

يزيد بن معاويه در پي تحكيم پايه هاي حكومت خود، 
ــت جز آنكه از آن چند كس )امام  ــه اي نداش انديش
حسين عليه السالم، عبداله بن عمر و عبداله بن زبير( 
بيعت بگيرد. پس به وليد نوشت:... اما بعد، حسين و 
عبداله بن عمر و عبداله بن زبير را سخت و بي امان به 
بيعت وادار كن تا بيعت كنند والسالم. در كتاب قيام 
امام حسين )گزيده الفتوح( آمده: ... چون بر مضمون 
نامه واقف شوي، از اهل مدينه بيعت بستان و بعد از 
آن از حسين بن علي)ع(، عبداله بن عمر، عبدالرحمان 
بن ابي بكر و عبداله بن زبير بيعت خواه، اگر به طوع و 
رغبت بيعت كردند، نيكو، و اال به عنف از ايشان بيعت 
ــتان و هر كس از ايشان بيعت نكند گردن او بزن  بس
ــر او نزد من فرست.« شخصيت ممتاز اهل بيت  و س
ــتگاه حكومتي چيزي  عصمت و طهارت در بين دس
ــد. پس از اينكه وليد فرماندار  نبود كه ناشناخته باش
مدينه درباره محتواي نامه يزيد با مروان مشورت كرد، 
مروان اعالم داشت اگر هر يک از افراد مطرح  شده در 
نامه بيعت نكردند آنها را به قتل برساند. وليد بن عتبه 
ــت ندارم  در واكنش به اين نظر گفت: ...به خدا دوس
آنچه خورشيد بر آن مي تابد و از آن غروب مي كند از 
ــد و من حسين را  مال دنيا و ملک آن، از آن من باش
بكشم! امام در شب 27 رجب به دارالعماره فراخوانده 
ــد تا با يزيد بيعت كند. امام با تدابير امنيتي به مقر  ش
فرمانداري پا نهاد و در خصوص بيعت با يزيد فرمود: 
اينكه گفتي بيعت كنم، كسي همانند من به  نهاني بيعت 
ــد، گمان ندارم به بيعت نهاني من بس كني و  نمي كن
بايد آن را ميان مردم علني كنيم. گفت: آري. ]فرمود:[ 
ــه بيعت بخواني ما  ــان مردم آيي و آنها را ب وقتي مي
ــد نظر امام را  ــود. ولي ــز بخوان كه كار يكجا ش را ني

ــه دو روز از دريافت نامه يزيد  ــت. به فاصل پذيرف
توسط فرماندار مدينه، اين شهر با تحول هايي مواجه 

ــد كه بعدها در تصميم گيري يزيد عليه مردم  ش
مدينه بي تأثير نبود. از جمله شورش بني عدي 

آزادسازي  بن براي  عبداله 
فرار  ابي مطيع، 
عبداله بن زبير 
اطرافيان  ــا  ب
به  ــه  از مدين

ــه،  ــوي مك س
گفتگوي امام)ع( 

با مروان حكم مبني 
بر اينكه يزيد مردي 
شراب خوار و فاسق 
ــه  ادام ــت و در  اس
ــروان  ــاب به م خط
ــو هنوز از  فرمود: ت
ــزاده بودي  ــادر ن م
كه حضرت رسول 
بر تو لعن كرد. از 
ــاب  ــو چه حس ت
گرفت؟...  توان  بر 
ــن از جد خويش  م

ــول  اله  رس ــد  محم
او   ، ــنيدم  ش )ص( 
ــت حرام  گفت: خالف
ــت بر آل ابي سفيان  اس
و بر طلقا. چون معاويه 
ــن ببينيد،  ــر منبر م را ب
ــاره كنيد.  ــكم او را پ ش
به خداي كه اهل مدينه 
ــر منبر من بديدند  او را ب

و هيچ نگفتند و به او 
نرساندند  تعرض 

ــد من  ــارت ج و اش
نگاه نداشتند. همه اين 

اتفاق ها براي يزيد 
دو  شد.  گزارش 
امام)ع(  كه  شبي 
بودند  ــه  مدين در 

بر سر روضه منوره 
ــول)ص(  رس ــرت  حض

ــتند. تاريخ  حاضر گش
اندكي از مناجات امام 
ــن  ــين)ع( را بدي حس

شرح ثبت و ضبط كرد: 
ــا! اين خاک  ــار خداي اي ب
ــت محمد و من  پيغمبر توس

ــر دختر اويم. مرا چنين واقعه كه تو از آن آگاهي،  پس
پيش آمده است. تو عالمي بر حال من و ضمير مرا تو 
داني كه معروف را دوست دارم و منهي را منكرم، يا 
ذوالجالل و االكرام به حق اين خاک پاک و به حق آن 
كس كه در اين خاک خفته است كه آنچه رضاي تو و 
رضاي پيغمبر )ص( تو باشد مرا ميسر گردان. پس از 

آن امام تصميم به خروج از مدينه گرفتند.
28 رجب سال 60 هجري

امام حسين)ع( يكشنبه شب 28 رجب براي 
احتراز از بيعت با يزيد با فرزندان و برادر و 
ــتر مردم خاندان خود از  برادرزادگان و بيش
مدينه به سمت مكه هجرت كرد. گويد: آن 

شب دست از حسين بداشتند و با وي اصرار 
ــب برون شد و اين شب  ــين در پناه ش نكردند. حس
يكشنبه دو روز مانده از رجب سال شصتم بود. محمد 
ــزم رفتن دارد، گفت: برادرم!  حنيفه وقتي ديد امام ع
سوي مكه رو، اگر آنجا ايمن بودي كه چه بهتر وگرنه 
ــتان ها روي و به قله كوه ها پناه بري و  ــوي ريگس س
ــهري روي تا ببيني كار مردم چگونه  از شهري به ش
ــي كه رأي  ــت خويش را بشناس ــود و مصلح مي ش
صواب و دور انديشي اين است كه از پيش براي كارها 
ــي. اما اگر به هنگام رخدادها بدان پردازي  آماده باش
ــود. امام در هنگام خروج از مدينه با  كارها پيچيده ش
بزرگان مدينه رو به رو گرديد و كلمه هايي بين آنها رد 
و بدل شد؛ از جمله محمد حنيفه كه ذكر آن رفت. در 
اثناي گفتگوي امام با برادرش، امام رو به حاضران كرد 
و گفت: من از مدينه بيرون مي شوم از جهت اصالح 
ــرايط امر به معروف و  امت جدم و مي خواهم كه ش
ــه عباس امام را به  ــانم. عبدال نهي منكر به تقديم رس
ــت كه مصلحت تو در  صبر دعوت كرد و اعالم داش
بيعت با يزيد است. امام دالئل خود را دوباره برشمرد 
ــال ابن عباس امام )ع( را تصديق كرد و  و در اين ح
گفت: و اله كه فرمان تو را به سمع و طاعه قبول دارم، 
چه تو پسر محمد مصطفي)ص( و سرور جوانان اهل 
بهشتي. عبداله عمر گفت: اي اباعبدا...، اين عزيمت 
ــخ گردان و در مصاحبت ما به جانب  كه كرده اي مس
مدينه بازگرد و اگر ديگران با يزيد بيعت كردند بيعت 
ــد و فرمود: هرگز با  كن... امام از اين گفتار دلتنگ ش
يزيد بيعت نكنم بلكه )به( سنت جد خويش محمد 
مصطفي)ص( و سيرت پدر خويش علي مرتضي)ع( 
خواهم رفت. هر كس متابعت من نمايد و سخن حق 
از من قبول كند، سعادت و سالمت يابد و هر كس كه 
ابا نمايد و از دايره اطاعت من بيرون رود، صبر كنم تا 
آن وقتي كه خداي تعالي ميان من و او حكم كند. چند 
ــخ پس از طي مسير به عبداله بن مطيع العدوي  فرس
ــد. وي امام را از بي اعتباري قول مردم كوفه  برخوردن

خبر داد و گفت: سخن اهل كوفه را اعتبار مدان. 
سوم شعبان سال 60 هجري

ــمت مكه  ــي از راه اصلي به س امام بدون هيچ هراس
حركت كرد اگر چه پسر عموي او، مسلم بن عقيل، 
او را گفت: اگر ما شارع اعظم بگذاريم و به راه نبهره 
برويم چنانكه عبداله زبير كرد، اولي تر باشد... حسين 
بن علي )ع( فرمود: ابن عم! شارع عام و جاده  راست 
ــت[. هم از اين راه روان شويم  و روشن اولي تر ]اس
ــم به خانه هاي مكه مي داريم و آنچه حكم و  و چش
ــت، خود مي آيم و امام، جمعه  قضاي باري تعالي اس

شب در مكه اجالل نزول فرمودند.
ش��عبان، رمض��ان، ش��وال و ذي القع��ده 60 

هجري
اهالي مكه پس از اطالع از حضور 
امام )ع( دسته دسته به خدمت او 
آمده و نماز اقتدا مي كردند. 

از جمله عبداله بن زبير 
حضرت  ــت  خدم به 
ــاز را به  مي آمد، نم
ــدا  اقت او 

مي كرد و در محضر حضرت 
مي نشست و به سخنان 
ــرا مي داد.  او گوش ف
و  ــاس  عب ــه  عبدال
ــر هر دو در  عبداله عم
ــد. چون عزم  مكه بودن
مدينه  ــه  ب ــت  بازگش
ــت  خدم و  ــد  كردن
ــين)ع( آمدند و  حس
بين  ــخنان  س

امام و عبداله عمر رد و بدل شد، امام پاسخي فرمودند 
كه جاي تأمل دارد. آن حضرت فرمود: هيهات هيهات 
ــوم نگذارند كه من در خانه خويش  يا ابن عمر! آن ق
بنشينم. مرا تعرض رسانند و اگر غايب شوم مرا طلب 
ــد و به اكراه بر بيعت يزيد دارند و اگر ابا نمايم،  دارن
بكشند. يا اباعبدالرحمان! تو شنيده اي كه بني اسرائيل 
ــت طلوع آفتاب،  ــاعت كه صبح دميد تا وق از آن س
ــتند و  ــاد پيغمبر را بكش هفت

پس ساكن و فارغ 
ــتند و برقرار، خريد و فروخت  در بازارها بنشس

مي كردند...
دهم ماه رمضان 60 هجري

نامه از طرف بزرگان شيعه، سليمان بن صرد و مسيب 
ــداد و حبيب بن مظاهر و با  ــن نجبه و رفاعه بن ش ب
ــيعيان و موالي بوده كه از امام دعوت  امضاي ديگر ش
ــلمين را به  كردند تا به كوفه عزيمت كند و امور مس
دست گيرند. گويد: نامه را با عبداله بن سمع همداني 
ــتاديم. پس از اعزام فرستادگان  و عبداله بن وال فرس
اوليه، به فاصله دو روز بعد، قيس بن مسهر صيداوي 
ــه، كدان ارحبي و عماره بن  و عبدالرحمان بن عبدال
عبيد سلولي را سوي وي فرستاديم كه در حدود پنجاه 
و سه نامه همراه داشتند كه هر نامه از يک يا دو يا سه 
ــته سوم سفيران كوفه به مكه  كس بود. پس از آن دس
ــوالن، هاني بن هاني سبيعي و  ــدند. اين رس اعزام ش
سعيد بن عبداله حنفي بودند. متن نامه بدين قرار بود:

به نام خداي رحمان
ــيعيان مؤمن و مسلمان وي،  به حسين بن علي از ش
اما بعد: زود بيا كه مردم در انتظار تواند. كسي جز تو 
ندارند، بشتاب! بشتاب! درود بر تو باد! امام از رفتن به 
كوفه خودداري مي ورزيد و جواب نمي داد. رسوالن 
ــيد: كدام  ــوالن پرس ــيدند. امام از رس ديگر از راه رس
ــما آورده ايد؟  ــته اند كه ش جماعت اين نامه ها را نوش
ــبث بن ربعي، مجار  ــول ا...، ش هاني گفت: يا ابن رس
ــر، يزيد بن الحارث، يزيد بن رويم، عروه بن  بن ابج
قيس، عمر و بن حجاج و محمد بن عمر بن عطارد. 
اين جماعت اتفاق كرده چنين نوشته اند: اما بعد... همه 
جا سبز شده و چاه ها پر آب شده، اگر خواهي بيا كه 
ــالم بر تو باد! اولين واكنش  ــپاه تو آمده است و س س
ــخ به نامه هاي كوفيان: امام)ع(  امام حسين)ع( و پاس
ــخ نامه هاي مردم كوفه نوشت: دانستم. گفته  در پاس
ــترتان اين بود كه امام نداريم. بيا، شايد به سبب  بيش
تو خدا ما را بر حق و هدايت هم دل كند. اينک برادر 
ــر عمو و معتمد و اهل خاندانم را به سوي شما  و پس

فرستادم...
آنگاه مهر بر نامه ها نهاد و به مسلم بن عقيل داد و او 
را روانه كوفه كرد. مسلم در نيمه ماه رمضان از كوفه 

بيرون شد و پنجم شوال وارد كوفه شد.
پنجم شوال و حادثه هاي كوفه )كوفه در بوته 

آزمایش(
ــلم  ــوال، مس همان طور كه ذكر آن رفت در پنجم ش
فرستاده امام )ع( وارد شهر كوفه شد و در خانه مختار 
بن ابي عبيده سكني گزيد. مردم براي بيعت نزد مسلم 
ــد مي كردند تا اينكه تعداد بيعت كنندگان به  آمد و ش
ــيد. نعمان بن بشير فرماندار  رقم هيجده هزار نفر رس
ــلم آگاه شد و به مسجد رفت و  كوفه از حضور مس
ــلم نهي كرده، تهديد به مرگ  مردم را از بيعت با مس
ــه به مقر حكومتي  ــود. اوضاع و احوال كوف نم
ــامي  ــد. تاريخ، اس ــام گزارش ش يزيد در ش
ــرح ذيل ثبت كرد:  گزارش دهندگان را به ش
نخست عبداله بن مسلم، پس از آن عماره 
ــعد بن  ــپس عمر بن س بن عقبه و س
ــاص، اين نامه ها به فاصله  ابي  وق
ــيد. آنگاه  ــه يزيد رس دو روز ب
ــرجون داد  يزيد نامه ها را به س
ــت: به نظر تو  تا بخواند و گف
ــه كار كوفه  كي را ب
سرجون،  بگارم؟ 
زياد  ــن  ب عبداله 
ــه كرد و  را توصي
معاويه  رأي  گفت: 
ــود و وقتي  چنين ب
مي مرد دستور اين 
ــه را داد. حكم  نام
ــداري كوفه  فرمان
ــط  توس بصره  و 
مسلم بن عمر به ابن 
ــد و او   زياد ابالغ ش
ــرعت اسباب  به س
سفر به كوفه را مهيا 
ــاخت. از طرف ديگر امام حسين )ع( نامه اي براي  س
ــران بصره نوشت و آن را به غالمش سليمان داد تا  س
ــارود يكي از دريافت كنندگان  ابالغ كند. منذربن ج
نامه، ابن زياد را از محتواي نامه امام )ع( آگاه ساخت. 
ابن زياد قبل از حركت، ابتدا فرستاده امام)ع( را گردن 
ــهادت رساند. سپس برادر خود عثمان بن  زد و به ش
زياد را جانشين خود كرد و به همراه مسلم بن عمر و 
باهلي و شريک بن اعور حارثي و اطرافيان و خاندانش 

به سمت كوفه حركت كرد.
نامه مسلم به امام حسين )ع(:

ــتقبال بي بديل مردم مواجه  ــلم پس از اينكه با اس مس
ــبيب شاكري نامه اي  گشت، همراه عابس بن ابي ش
ــون: اما  ــت به اين مضم ــين)ع( نوش ــه امام حس ب

ــان  ــتاز با كس ــد، پيش دروغ بع خويش 
نمي گويد. 
ه  ــد هيج
ر  ا ــز ه
از  كس 
م  د ــر م
با  كوفه 
من بيعت 
كرده اند، 
ــي نامه  وقت
من به تو رسيد 
در كار آمدن شتاب كن 
كه همه مردم با تو هستند و به خاندان معاويه عقيده 

و عالقه ندارند. والسالم. به فاصله ارسال اين نامه به 
 زودي تحول هاي كوفه جور ديگري رقم خورد كه به 
دنبال اين خواهد آمد.گويند: پانصد كس با او بودند كه 
رفته رفته از او جدا شدند. نخستين كس كه از او جدا 
شد. شريک بود. اميد مي  بردند كه براي گرفتن ايشان 
ــد.  ــين)ع( پيش از او به كوفه رس درنگ ورزد و حس
ــياهي به صورت كشيد. مردم كوفه  عبيداله رو بند س
به خيال آنكه حسين )ع( وارد كوفه شد به استقبال او 

شتافته و سالم مي دادند. 
ابن  زياد يكسره  به سمت 

دارالعماره رفت. 
نعمان بن بشير وي را نشناخت. پس روبند به كناري 
زد تا درب دارالعماره به رويش باز كردند. مردم پس از 

اينكه وي را شناختند به منزل هاي خويش بازگشتند.
حادثه هاي كوفه پس از ورود ابن زياد )هفتم شوال به 

بعد(
تهدید و ارعاب:

ــان اميرمؤمنان و  ــگان و فراري ــن  زياد گفت: بيگان اب
مروريان و مردم مشكوک خالفت  جو و منازعه گر را 
كه ميان شما هستند براي من بنويسيد، هر كه بنويسد 
ــت و هر كه كسي را ننويسد،  ــئوليت بري اس از مس
ــي از دسته او مخالفت ما نكند و  ضمانت كند كه كس
هر كه ضمانت نكند از حمايت ما برون است و مال و 

خونش بر ما حالل.
گماردن جاس��وس براي شناسایي مركزهاي 

مقاومت و حضرت مسلم:
ابن زياد يكي را كه وابسته به بني تميم بود خواست و 
مالي به او داد و گفت: به  شيعه گري تظاهر كن و اين 
ــلم رو و به نزد  مال را به آنها بده و پيش هاني و مس
هاني جاي گير. معقل غالم ابن زياد از طريق يكي از 
مبارزان شيعي به نام مسلم بن عوسجه اسدي پناهگاه 
ــلم بن عقيل، مركز مقاومت شيعيان را پيدا كرد و  مس
ــتمر گزارش اقدام هاي مسلم را به عبيد اله  به  طور مس

مي رساند.
دستگيري هاني بن عروه با مكر و حيله:

ابن زياد با سوء استفاده از موقعيت محمد بن اشعث و 
اسماء بن خارجه و عمرو بن حجاج زبيدي،  هاني را 
كه از آمدن به دارالعماره استنكاف مي ورزيد، به قصر 
خويش كشاند و در همانجا وي را به طرز فجيعي به 

شهادت رساند.
فرونشاندن اولين جنبش كوفي )قوم مذحج( 

با دسيسه شریح قاضي:
ــردن هاني و اعالم  ــتگيري و زنداني ك ــه دنبال دس ب
ــدن وي در كوفه، قبيله مذحج به  شدن خبر كشته ش
ــاج، دارالعماره را محاصره  فرماندهي عمرو بن حج
كردند. با شهادت و گواهي شريح قاضي )دين به دنيا 
فروخته دربار يزيد(، غائله ختم گرديده، قبيله وي از 

زنده بودن وي مطمئن شدند و بازگشتند.
سه شنبه هشتم ذیحجه سال 60 هجري

ــتم هاني بن عروه به مسلم  خبر زنداني و ضرب و ش
ــتم ذي حجه سال شصتم  ــنبه هش ــيد. روز سه ش رس
هجري )روز ترديد(. مسلم با شعار »يا منصور امت« 
فرمان قيام را صادر كرد. جمعيت انبوه بالغ بر 4 هزار 
ــي بن يزيد گويد: مختار  نفر به جنبش درآمدند. عيس
ــلم قيام كرده  بن ابي عبيده و عبداله بن حارث با مس
ــبز و عبداله با پرچم سرخ.  بودند. مختار با پرچم س

بعدها اين دو را دستگير كرده و به زندان افكندند.
ــلم، عبيداله در مسجد داد سخن  هم زمان با قيام مس
داده بود. پس از اطالع از منبر پايين آمده و به سرعت 
به دارالعماره خزيد. مسلم، عبيداله بن عمرو بن عزيز 
كندي را ساالر مردم ناحيه كنده و ربيعه كرد و گفت: 
با سواران، پيش از من برو. مسلم بن عوسجه اسدي 
ــاالر مردم مذحج و اسد كرد و گفت: با پيادگان  را س
برو كه ساالر آنهايي. ابن ثمامه صامدي را ساالر مردم 
تميم و همدان كرد. عباس بن جعده جدلي را ساالر 

شهريان كرد. آنگاه به سوي قصر حركت كردند.
اقدام هاي عبيداله براي مقابله با قيام مسلم 

بن عقيل:
ــي نگهبان و بيست كس از سران  تعداد دارالعماره س
ــتر نبودند. اما  ــدان و غالمان ابن زياد بيش قوم و خان
ترفندهاي وي بر مردم ضعيف النفس، مؤثر افتاد و آن 
تهديد و تطميع توسط افراد وجيه المله بود. كثير ابن 
شهاب، محمد بن اشعث، قعقاع بن شور ذهلي، شبث 
ــمر بن  بن ربعي تميمي، حجار بن ابجر عجلي و ش
ــن عامري مأموريت يافتند به ميان قبايل و  ذي الجوش
ــه ابن  عقيل راه  ــردم كوفه رفته و جنگ رواني علي م
اندازند، مردم را از سپاه عظيم شام كه به زودي از راه 
مي رسد ترسانده تا آنها را از اطراف و اكناف او پراكنده 
سازند. مردم كوفه از قبل آوازه سنگ دلي و خونريزي 
ــت رواني  ــتند و اين امر در شكس ابن زياد را مي دانس
جامعه آن روز كوفه كارگر افتاد؛ رعب و وحشتي كه 
از زمان زياد پدر عبيداله، بر مردم بصره و كوفه سايه 
انداخته بود. عباس جدلي مي گويد: وقتي با ابن عقيل 
بيرون شديم چهار هزار كس بوديم، ولي هنوز به قصر 
نرسيده بوديم كه سيصد كس شديم. كثير بن شهاب 
با هدف پراكنده ساختن مردم از اطراف مسلم اينگونه 
ــوي خانه و زندگي  ــخن داد: اي گروه مردم! به س س
ــتاب نكنيد و خود  ــر و فساد ش خود برويد و در ش
ــتن قرار ندهيد، زيرا اين لشكرهاي  را در معرض كش
ــد، و امير )عبيداله بن زياد(  يزيد است كه در مي رس
ــما هم چنان براي جنگ  با خدا عهده كرده كه اگر ش
ــبانه به خانه هاي خود نرويد،  با او پا برجا بمانيد و ش
ــره ببرد و  ــما را )از بيت المال( يكس بهره فرزندان ش
جنگجويان شما را در كارهاي جنگي شام پراكنده كند 
و بي گناهان شما را به جرم گناهكاران بگيرد... بدين 
ترتيب ياران مسلم از اطراف او پراكنده شدند. مسلم 
نماز مغرب را در مسجد گزارد و پس از نماز جز سي 
نفر با او نماند. از مسجد خارج شد و وقتي به اطراف 
ــم باقي نمانده بود. پس از  نگاه كرد حتي يک نفر ه
ــلم در كوفه آواره شد و زني به نام طوعه وي  آن مس

را پناه داد.
چهارشنبه نهم ذي حجه سال 60 هجري )روز 

عرفه(
ــف پناهگاه به اشاره عبيداله بن زياد، ابن  پس از كش
اشعث به همراه عبيداله بن عباس مسلمي با هفتاد نفر 

از طايفه قيس مأمور دستگيري مسلم شدند. مسلم در 
ــادت هاي فراواني از خود نشان داد  اين درگيري رش
ــرانجام محمد بن اشعث به او گفت: از دروغ به  و س
تو نگويند و فريب ندهند )تو در اماني( پس بي تابي 
ــر  ــن. همانا اين مردم )ابن زياد و همراهانش( پس نك
عموهاي تو هستند و كشنده تو نخواهد بود و زياني 

به تو نمي رسانند.
ــلم فرمود كه اگر مرا امان ندهند دست در دست  مس
شما نگذارم بدين ترتيب بر مسلم دست يافتند و او را 

به نزد ابن زياد بردند.
تقاضاي مسلم ابن عقيل قبل از شهادت:

مسلم بن عقيل پس از دستگيري به دنبال 
افرادي مي گشت كه حداقل سه  كار برايش 

انجام دهند:
ــين)ع( مبني بر  ــال پيام براي امام حس ارس

نقض پيمان از سوي بيعت كنندگان.
پرداخت مبلغ بدهي كه در ذمه وي بود.

دفن بدن وي.
ــعث  ــلم، محمد بن اش ــدن مس در ابتداي گرفتار ش
ــي را اجير كرد تا  ــخصي به نام اياس بن عثل طاي ش
اين پيام مسلم كه »مردم كوفه با تو دروغ گفتند، با من 
ــت نيست به  نيز دروغ گفتند و دروغگو را رأي درس
امام حسين)ع( برساند. اياس برفت و در چهار منزلي 
ــر را با وي بگفت و نامه  ــين را بديد و خب كوفه حس
ــته را نزد عمر سعد هم  را به وي داد. البته اين خواس
ــين آهنگ ما  تكرار كرد، ولي ابن زياد گفت: اگر حس
كند او را رها نكنيم. بدهي او مبلغ هفتصد درهم بود و 
به عمرسعد وصيت كرد تا از محل فروش شمشير و 
سپر او مبلغ را بپردازد. پس از اين گفتگويي بين مسلم 
ــپس دستور قتل ابن عقيل از  و ابن زياد در گرفت و س
سوي وي صادر گرديد و سرانجام در نزد كساني كه 
دعوتنامه به سوي امام حسين )ع( فرستادند، در حالي 
كه تكبير مي گفت، به طرز فجيعي به شهادت رسيد. 
واپس كشيدن مردم و سكوت آنها بر شهادت مسلم 
ابن عقيل، فرستاده امام حسين)ع(، دست يزيد و عمال 
وي را براي جنايت بزرگ تر باز گذاشت و پس از او 

هاني را به شهادت رساندند. 
حركت كاروان امام حس��ين)ع( و حادثه هاي 

بين راه مكه و كربال:
ــه شنبه، روز ترويه، روز قيام مسلم بن عقيل،  روز س
امام)ع( از مكه بيرون آمد و راه كوفه را پيش گرفت. 
چه قبل از حركت و چه در اثناي حركت، افراد زيادي 
ــفر به كوفه بازداشتند كه اشارتي بدان  امام)ع( را از س
ــم كرد. از جمله عبداله بن عباس گفت: مردم  خواهي
قومي حيله گرند، به آنها نزديک مشو... امام در پاسخ 
ــر عمو به خدا مي دانم كه نصيحت  فرمودند: اي پس
ــده ام و آهنگ  ــن مصمم ش ــفقي، ولي م ــوي مش گ
ــخ به منع رفتن به كوفه از  رفتن دارم. امام )ع( در پاس
ــوي ابن زيبر فرمود: به خدا اگر در سوراخ يكي از  س
ــند تا كار خودشان را انجام  خزندگان بيرونم مي كش
دهند. به خدا به من تعدي مي كنند چنانچه يهودان به 

روز شنبه تعدي كردند.
درگيري امام حس��ين)ع( با تروریس��ت هاي 

یزید:
ــد؛ يحيي بن  ــين )ع( از مكه برون ش چون امام حس
عاص به همراهي گروهي كه )برادر يحيي( عمرو بن 
ــتاده بود به نزد آن حضرت آمدند )و اين  سعيد فرس
عمرو بن سعيد به دستور يزيد از شام به بهانه به  جاي 
آوردن حج با گروهي به مكه آمده بود كه آن حضرت 
را در مكه دستگير كند و به نزد يزيد فرستد وگرنه او 
ــد، به هر صورت فرستادگان آمده و( عرض  را بكش
ــي روي؟ حضرت اعتنايي  ــد: بازگرد! به كجا م كردن
نكرده و راه خود برفت. در نتيجه دو دسته با تازيانه به 
جان هم افتادند و حسين )ع( و همراهانش به سختي 

مقاومت كرده و به راه افتادند.
طبري روايت مي كند كه امام)ع( با كارواني برخورد كه 
از يمن مي آمد. عبيد بن ريسان حميري كه از جانب 
يزيد عامل يمن بود براي وي فرستاده بود. بار كاروان 
ــين  ــاس و حله بود كه پيش يزيد مي بردند، حس رون
كاروان را بگرفت و همراه ببرد، پس از آن به شتربانان 
ــر كه مي خواهد با  ــما را مجبور نمي كنم. ه گفت: ش
ــد كرايه او را مي دهيم و مصاحبتش را  ما به عراق آي
ــو مي داريم و هر كه نخواهد، همين جا از ما جدا  نيك
شود كرايه او را به مقدار مسافتي كه پيموده مي دهيم. 
ــاره دارد كه امام )ع(  ــاد فقط به اين موضوع اش ارش
ــتر كرايه كرد. در اينجا  براي كاروان كوچک خود ش

روايت طبري نمي تواند صحيح باشد چون 
ــي داد تا بهانه اي به  امام )ع( هرگز اجازه نم

دست حكومت يزيد بدهد. 
سيد طاووس با ذكر اين روايت در لهوف، آن 

را حق مسلم امام حسين )ع( مي داند.
اولين امان نامه براي امام حسين )ع(:

در روايت طبري آمده است: علي بن حسين 
ــم نامه عبداله  ــي از مكه در آمدي گويد وقت
ــرش عون و محمد  بن جعفر همراه دو پس
]فرزندان زينت )س([ رسيد. عبداله از عامل 
يزيد در مكه عمرو بن سعيد امان نامه اي براي 
ــه به همراه  ــين )ع( دريافت كرد ك امام حس
ــال كرد. در  ــراي امام ارس برادرش يحيي ب
ــليم امان نامه و اصرار يحيي و اصرار  پي تس
ــه بن جعفر، امام فرمود: خوابي ديده ام  عبدال
ــتوري يافته ام  كه پيغمبر نيز در آن بود و دس
كه به ضررم باشد يا به سودم انجام مي دهم. 
آنگاه آن  دو نفر به مكه بازگشتند. عبيداله بن 
زياد از حركت امام حسين)ع( به كوفه مطلع 
شد. بنابراين دست به اقدام هايي زد كه بر دو 

اصل استوار بود: 
جلوگيري از خروج آن دسته از شيعياني كه با امام)ع( 
بيعت كرده بودند و با تنها گذاشتن مسلم باعث قتل 

او شده بودند.
جلوگي��ري از ورود امام )ع( ب��ه كوفه به هر 

بهایي كه تمام شود.
ــيدن به اين مقصود با كشتن مسلم و هاني  براي رس
صحنه كوفه را به صحنه ترور و وحشت تبديل كرد. 
فشار اقتصادي شديدي را از طريق عريف ها به مردم 
ــل كرد و اعالميه اي صادر كرد مبني بر اينكه به  تحمي
هر كس مظنون شود كه از حسين حمايت كند به دار 
مجازات آويخته خواهد شد و خانه اش طعمه حريق 

مي گردد و اموالش مصادره خواهد شد. 
اقدام ه��اي نظامي دیگر: حصين بن نمير، رئيس 

سربازان نگهبانان خود را به قادسيه )پانزده فرسنگي 
كوفه( فرستاد. او لشكر و نگهباناني را ميان قادسيه و 
ــيه( از يک سو، و ميان قادسيه و  خفان )باالتر از قادس

قطقطانيه )نزديكي كوفه( از سوي ديگر بگمارد.
امام حس��ين )ع( و ارس��ال نامه ب��راي مردم 

كوفه:
ــر در بطن الرمه  ــام )ع( چون به محل حاض كاروان ام
ــيد، نامه اي را توسط قيس بن مصهر صيداوي و  رس
برخي گفته اند عبداله بن يقطر بدين شرح ارسال كرد. 
بسم ا... الرحمن الرحيم. از حسين بن علي به برادران 
خود از مؤمنين و مسلمانان. سالم عليكم! همانا خداي 
را سپاسگزارم كه شايسته پرستشي جز او نيست. اما 
بعد، پس همانا نامه مسلم بن عقيل به من رسيد كه در 
آن از نيک  انديشي شما و فراهم آمدنتان براي ياري و 

گرفتن حق از دست  رفته ما خبر مي داد. 
ــک گرداند و  ــته ام كه كار ما را ني ــن از خدا خواس م
ــما بدهد و من در  بهترين پاداش را در اين  باره به ش
روز سه  شنبه هشتم ماه ذيحجه روز ترويه از مكه به 
ــپار شدم و چون اين فرستاده من به  سوي شما رهس
شما رسيد در كار خود بشتابيد و كوشش كنيد، زيرا 

من همين روزها بر شما در آيم. 
ــالم عليكم و رحمه ا... تأمل در اين نامه امام)ع(  والس
ــد براي همه تحليل گراني كه به  مي تواند كمكي باش
حادثه عاشورا مي پردازند. فرستاده امام )ع( در قادسيه 
به دام نگهبانان حصين بن نمير گرفتار شده و به كوفه 
ــد. وي سومين شهيد شاخصي است كه در  منتقل ش

كوفه به شهادت مي رسيد. 
 پس از آنكه از دستور ابن زياد مبني بر توهين به ائمه 
سالم ا... عليهم سر باز زد. كاروان امام )ع( در بين راه 
ــان درباره اوضاع و  به عرب هايي برخوردند و از ايش
احوال پرسش شد. آنها فقط به حكومت نظامي اشاره 
كردند و اينكه منع ورود و خروج دارند و از علت آن 

اطالعي نداشتند.
ثعلبيه: )محل دریافت خبر ش��هادت مسلم و 

هاني(
ــليمان و منذر بن مشعل دو تن از طايفه  عبدا... بن س
بني اسد در بازگشت از سفر حج در منزل زرود )نام 
جايي است( مشاهده كردند مردي به كاروان حسين 
ــج كرد. آن دو از پي  ــورد ولي راه خود را ك )ع( برخ
ــواب گفت: من از  ــا اطالعي يابند. در ج ــد ت او رفتن
ــلم بن عقيل و هاني  ــه بيرون نيامدم تا اينكه مس كوف
ــته شدند. آن دو اين خبر را در ثعلبيه به  بن عروه كش
سمع كاروان امام )ع( رساندند و اصرار كردند تا امام 
ــفر منصرف گردد. آن حضرت نگاهي به پسران  از س
عقيل كرده فرمود: چه انديشيد؟ همانا مسلم كشته شد! 
ــان گفتند: به خدا، ما بازنگرديم تا انتقام خون خود  آن
را بگيريم يا آنچه او چشيد ما هم بچشيم. حسين)ع( 
ــا كرده فرمود: پس از اينان خيري در زندگي  رو به م

نيست.
امام )ع( نامه اي را به سران بصره فرستاد. يكي از افراد 
ــعود  ــه در منابع تاريخي ذكر آن رفت يزيد بن مس ك
ــت. پس از اينكه نامه امام )ع( را دريافت كرد سه  اس
قبيله تميم، حنظله و سعد را جمع آورد و در بين آنها 
سخناني ايراد كرد و يزيد را فردي شراب خوار و رأس 
همه تبهكارها خواند و درباره امام حسين )ع( فرمود: 
ــابقه و هم از نظر  ــي است كه هم از لحاظ س او كس
سن از همه برتر است. او از خاندان رسالت است، با 
فرودستان مهربان و نسبت به بزرگان نيكوكار است، او 
نگهباني كريم براي مردم و پيشواي قوم است، خداوند 
ــيله او محبت خويش را بر مردم و پند و اندرز  به وس

خويش را كامل كرده است.
ــه اي آمادگي خود را براي  ــعود طي نام يزيد بن مس
ــت با امام )ع( آماده كرد. امام )ع( پس از دريافت  بيع
نامه موافق اهل بصره خوشحال شد و در حق آنها دعا 

فرمودند. همراهان امام حسين )ع( عرض كردند:
ــتي و اگر  ــن عقيل نيس ــلم ب ــدا تو مانند مس ــه خ ب
ــتابند )و  ــوي تو بش ــردم به س ــي در آيي م ــه كوف ب
ــپاه كوفه بيشتر   ياري ات كنند.( امام يک نيمروز با س
ــت. امام )ع( واقعيت هاي تلخ كوفه را به  فاصله نداش
اطالع همراهان رساند و اعالم داشت: پس هر كه مي 
ــت و باز گردد و ذمه  خواهد بازگردد باكي بر او نيس
ــن ترتيب آنانكه به  ــت. بدي و عهدي از ما بر او نيس
ــت و غنيمت با امام همراه بودند از اطراف  طمع پس

او پراكنده شدند.
تالقي سپاه حر كاروان امام )ع(:

ــزل نيمروزي ــور از من ــس از عب ــام )ع( پ  كاروان ام
ــد و از دور  ــــير كــردنــ  طـي مس
ــواران عبيداله بن زياد را مشاهده  س
كردند و به طرف ذوحسم تغيير مسير 

دادند. 
ــمت مكان  ــواره  نظام به س ــزار س ه
ذوحسم تغيير جهت داده و زماني به 
آنجا رسيدند كه كاروان كوچک امام 
ــين )ع( )به لحاظ نفرات( اردو  حس
برپا ساختند. سپاه حر مقابل اردوگاه 
امام)ع( از حركت باز ايستاد و هنگام 
نماز، امام سخنان كوتاهي فرمود و آن 
ــما نيامدم مگر به  اينكه من به نزد ش
ــوالني كه نزد من  خاطر نامه ها و رس
ــما مي خواهم كه تجديد  آمدند. از ش
ــه از همانجاي كه  ــد وگرن ــد كني عه
ــاز مي گردم. هيچ كس  آمدم بدانجا ب
ــته  ــخن نگفت و نماز به پاي داش س
ــپاهيان حر نماز را به امام  ــد و س ش
اقتدا كردند.امام )ع( پس از اقامه نماز 
ــخن  ــک بار ديگر به ايراد س عصر ي
پرداخت و فرمود: اگر فرمانروايي ما را خوش نداريد 
و مي خواهيد درباره حق ما نادان بمانيد و انديشه شما 
ــتيد و  ــت كه در نامه ها به من نوش ــون جز آن اس اكن
ــما به من گفتند هم اكنون از نزد شما  ــتادگان ش فرس

بازگردم؟ 
ــپاهيان از ارسال مراسالت، امام  پس از انكار حر و س
)ع( دستور داد تا خورجين نامه ها را نزد آنها بريزند. 
امام )ع( به كاروانيان دستور حركت دادند و راه مدينه 
را در پيش گرفتند، ولي سپاه يزيد از حركت كاروان 
جلوگيري كردند و حر اعالم كرد كه مي خواهم شما 
ــه نزد امير )عبيداله( ببرم. امام )ع( فرمود: به خدا  را ب
من همراه تو نخواهم آمد. آنگاه حر به امام )ع( گفت 
كه تنها مي تواني راهي را در پيش گيري كه غير از راه 

كوفه و مدينه باشد.

ويژه عاشورا

عاشورا خيزش عدالت خواهی امت اسالمی

امام)ع( در پاسخ 
نامه هاي مردم 
كوفه نوشت: 
دانستم. گفته 

بيشترتان این بود 
كه امام نداریم. 

بيا، شاید به سبب 
تو خدا ما را بر حق 
و هدایت هم دل 
كند. اینك برادر و 
پسر عمو و معتمد 

و اهل خاندانم 
را به سوي شما 

فرستادم...
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با توجه به روایت های مختلف، گویا 
تعداد شهدای كربال بيش  از هفتاد 
و دو نفر است پس چرا همواره از 
ع��دد هفتاد و دو ب��ه عنوان تعداد 

شهدای كربال نام می برند؟
ــهوری است مبنی بر اين  روايت های مش
ــالم را )دين  الهی( 1000 نفر حفظ  كه اس
كردند. كه 313 نفر ياران پيامبر در جنگ 
ــه امام زمان  )عج( و  بدر، 313 نفر صحاب
313 نفر ياران طالوت بودند و بقيه ياران 
ــه)ع( بودند، مانده اعداد  حضرت اباعبدال
ــر را گفته اند صحابه خالص  از 1000 نف
اباعبداله )ع( به  جز بنی هاشم بوده اند. نكته 
قابل  توجه اين است كه اگر با 18 نفر بنی 
ــوند با ياران امام  مساوی  ــم جمع ش هاش

می شود.
ــه 10 نفر بيش تر  در زيارت ناحي
ــهور 72 نفر است. در  از عدد مش
زيارت رجبيه جز 82 نفر كسانی 
ديگری نيز هستند. در نتيجه تعداد 
ــش  از 72 نفر  ــک  بي ــاران بی ش ي
ــجاد )ع( ياران  خواهد بود. امام س
ــورا 145  اباعبداله را در روز عاش
نفر معرفی كرده است. كه تعدادی 
ــا زنده می  مانند، گويا عدد  از آن ه
ــرت اباعبداله به  72 صحابه حض
ــم باشند، جز كسانی   جز بنی هاش
ــد از كربال يا پيش  از كربال  كه بع
ــيدند مانند هانی،  به شهادت رس

مسلم و...
 اگر یزید از امام حسين )ع( تقاضای 
بيع��ت نمی ك��رد، آی��ا باز ه��م آن 

حضرت قيام می  كرد؟
ــا  ب ــخصيت و  ــا ش ب ــد  يزي ــک  بی ش
ــی كه  ــی خاص ــای سياس جهت گيری ه
ــين )ع( در مقابل  داشت، هرگز امام حس
ــت،  ــاكت و آرام نمی نشس ــال او س اعم
ــخنرانی های  ــه در يكی از س ــا  اين ك كم
ــه در آغاز حركت دارد فرمود:  خودش ك
من از زبان رسول خدا شنيدم كه هر كسی 
پادشاه ستمگری را ببيند كه حرام خدا را 
ــالل و حالل خدا را حرام كرده و عهد  ح
ــته است و عليه او برنخيزد،  خدا را شكس
خداوند او را با آن ظالم مشهور می كند. 
بنابراين در فرهنگ ابا عبداله سازشكاری با 
شخصی مثل يزيد محال بود. امام بی شک 

در مقابل يزيد مقاومت می كند.
 آیا یزید قصد كشتن امام حسين )ع( 
را داش��ت یا فقط بيعت آن حضرت 

را می خواست؟
ــلم است، در  ــخص و مس آن چه كه مش
ــا زمانی كه  ــت ام مدينه بيعت می خواس
امام  حسين )ع( در مجلس وليد آمد، امام 
ــی و ترفند خاصی  ــين )ع(  با زيرك حس
فرمود كه مسأله را به فردا بگذاريد تا مردم 
هم باشند، من می دانم كه دوست نداری 
ــهر وقتی كسی نيست با  كه اين جا در ش
تو بيعت كنم، بگذار فردا باشد. اما مروان 
متوجه شد و گفت اگر حسين از مجلس 
بيرون برود، نه او را خواهی يافت و نه او 
بيعت خواهد كرد. پس او را در همين جا 
به قتل برسان. امام با زيركی خاصی از قبل 
ــانی را اطراف دارالعماره قرار داده و  كس
گفته بود تا صدای من بلند شد بريزيد در 

آن جا. وقتی آن ها ريختند، عوامل يزيد 
هيچ اقدامی نمی توانستند بكنند.
اّما امام در مكه زمانی كه قصد 
طواف دارد، متوجه می شود 
ــه مأمورانی از طرف يزيد  ك
دارند،   را  ــتنش  ــد كش قص
ــير بسته اند  زير احرام شمش
ــت  ــون امام نمی خواس و چ

ــته  ــت خانه خدا شكس حرم
ــود، امام فرمود: من از خانه  ش

ــوم و اگر قرار  ــه دور می ش كعب
است خونم ريخته شود، اگر يک  
وجب هم دور از خانه خدا باشد 

بهتر است. حضرت اباعبداله 
نخواست حرمت 

خانه خدا شكسته شود.
 در حادث��ه كربال چند نفر از س��پاه 
یزید به امام حسين )ع( پيوستند؟ 
گوی��ا غير از ح��ر بن  ریاح��ی افراد 

دیگری هم بودند؟
ــرت اباعبداله  ــانی كه به حض تعداد كس
ــد، جز  ــر بودن ــش  از 12 نف ــتند بي پيوس
ــد حضرت حر، علی  حضرت ّحر، فرزن
ــت و شهيد شد. ابوالفتوح  هم به او پيوس
آخرين نفری است كه از سپاه عمرسعد به 
اباعبداله می پيوندد، آن هم پس  از شهادت 
ــس از فرياد زينب، آيا در ميان  اباعبداله، پ
ــلمانی وجود ندارد، ابوالفتوح  ــما مس ش
ــهادت  ــرادرش می جنگند و به ش و دو ب

می رسند.
ــته، كسانی هستند  يک دس
ــد  ــه قص ــه ب ــه از كوف ك
اباعبداله )ع(   ــتن به  پيوس
ــپاه عمرسعد آمدند،  در س
چون راه ها را بسته بودند. 
ــد. اّما  ــتند بياين نمی توانس
بعضی ها متحول شدند، از 

جمله حر و ابوالفتوح.
 

آی��ا پ��س  از ش��هادت 
  ، ) ع م حس��ين ) ما ا

ه��م  دیگ��ری  اف��راد 
ب��ه  روز  هم��ان  در 
شهادت رسيدند؟ این 
اف��راد چند نفر بوده و چه كس��انی 

هستند؟
ــانی در  بعد  از حضرت  اباعبداله )ع(  كس
سپاه خودش به شهادت رسيدند. يكی از 
آن ها كسی است كه زخمی می شود به اسم 
رويد بن ابی المتاع، افتاده زمين و بيهوش 
شده،  خنجری در می آورد می جنگد و به 

شهادت می رسد.
ديگر حفخاذ بن محند راصبی است كه از 
بصره حركت كرده برای ياری امام،  وقتی 
می رسد كه كربال تمام شده و می شنود كه 
ــتند، شمشير می كشد  حسين )ع(  را كش
ــتن چند نفر از سپاه كفر به  و پس  از كش
ــانی هم داريم كه  ــهادت می رسد. كس ش
يک سال پس  از كربال به علت زخم های 
ــهيد می شوند. در مجموع  آثاری  وارده ش
ــتخراج كرده ام، برايم روشن  كه خودم اس
ــهدای كربال بودند،  ــده كه 136 نفر ش ش
ــق زيارتنامه های موجود و منابع موثق  طب

فهرست تهيه شده است.
 

امام حس��ين )ع( چند سفير قبل  از 
حركت خودش��ان به س��مت كوفه 
اعزام كردند؟ این افراد چه كسانی 

هستند؟
اولين سفير ابا عبداله الحسين )ع(  مسلم 
ــت. دو سفير ديگر هم دارد،  بن عقيل اس
قيس بن مسهر سيداوی و ديگری عبداله 
بن يقطر يا بقتر يا بُختُر كه برادر رضاعی 

ابا عبداله الحسين )ع(  بوده است.
 در كاروان اس��رای كرب��ال، غير از 
حضرت سجاد)ع( چند مرد و كودک 
پس��ر وجود داشت و این افراد چه 

كسانی بودند؟
84 نفر مجموعه 
قافله اسرا 
بودند 
كه 

بخشی در كوفه جدا می شوند،  مثل بعضی 
از شهدای كربال كه همراه كاروان ابا عبداله 
در حركت بود، مانند مادر َعمر بن  جناده، 
قمر، مادر عبداله  بن  عمير، مثل زن ُزهير. 

ــين )ع(  امام حس ــرت  حض ــواده  خان از 
ــداد از اين ها  ــر زن بودند، يک تع 19 نف
ــی فرزند  ــن مثن زخمی بودند مثل حس
امام حسن مجتبی)ع( ، در كوفه می ماند به 
ــاد، بقيه كودكان، زنان  علت جراحات زي
ــن آنها امام  ــا كه بزرگ تري و دختربچه ه

سجاد)ع( بود و بقيه كودک بودند.
 چ��را امام حس��ين )ع( ب��ا آن ك��ه 
می دانس��ت كشته می ش��ود، اهل 

بيت خود را به كربال برد؟
ــالب كربال را نبايد با معيارهای عادی  انق
تبيين كرد و چون يک حادثه تمام و كامل 
ــت، بايد در اين عالی ترين الگو همه  اس
حاضر باشند،  بايد كودک باشد، زن باشد، 
ــته باشند. اگر  تا كودكان و زنان الگو داش
زمينه ای برای انتقال پيام نبود، كربال بدون 

اين ها كامل نمی شد.
سر نی در نينوا می ماند،  اگر زينب نبود.
كربال در كربال می ماند اگر زينب نبود.

ــدا اراده كرده  ــين )ع( فرمود، خ امام حس
ــارت  ــير ببيند. اس ــت خانواده مرا اس اس
قسمتی از نهضت كربال بوده است. قصه 
صبوری زينب)س(، فاطمه صغری )س( 

و...
 چرا یزید می خواست قبل  از حركت 
امام  حسين )ع( از مكه، آن حضرت 

را در آن شهر و دیار ترور كند؟
يزيد بزرگ ترين مانع خود را  امام حسين )ع( 
می ديد. يزيد عنصری نبود كه اهل تفكر و 
منطق باشد. بهترين راه اين بود كه به خاطر 
بيعت مردم كوفه، حسين )ع( را در مّكه به 
ــهادت برساند و ماجرا را جوری مسخ  ش
ــردم كوفه نامه  ــت م كند، چون می دانس
نوشتند و ممكن است قيام كنند و نتواند 
ــد، تصميم  در آن جا به مقصود خود برس
گرفت در مكه كار را تمام بكند و به اسم 
كسانی ديگر كه شناخته شده نبودند تمام 
ــوان دعوای فردی مطرح  كرده و يا به عن

كند.
 چرا حر بن  یزید ریاحی زودتر از روز 
عاش��ورا به كاروان امام حسين )ع( 

ملحق نشد؟
ــنی  ــاس روش حر بن  يزيد رياحی احس
ــت و به حقانيت امام  ايمان  در خود داش
ــته های تعلق را  ــوز رش ــت، ولی هن داش
ــپاه عبيداله  بن  ــت نكرده بود تا از س سس
ــرف ديگر تصور  ــود. از ط  زياد بريده ش
ــد بتواند بدون  می كرد اگر در صحنه باش
ــأله را پايان دهد و  جنگ و خونريزی مس
قصد داشت امام را متقاعد كند كه برگردد. 
ــوعا ديد قصه جدی است و  اما روز تاس
ــاس كردم ديگر راه بسته  گفت من احس
ــت و به عمرسعد گفت ای عمر تو با  اس
حسين می جنگی؟ گفت:  آری می جنگم 
و هيچ ترسی هم ندارم كه بر اجساد آن ها 
اسب بتازانم. وقتی ديد نمی شود مسأله را 
ــی يا با مماشات حل كرد،  به شيوه  سياس
ــاران امام  ــود را گرفت و به ي تصميم خ

پيوست.
 چه عواملی باعث شد تا حر بن  یزید 

ریاحی به امام حسين )ع( بپيوندد؟
خداوند نوعی هدايت برای او ايجاد كرد. 
انسان ها دو دسته اند، يا سالک مجذوب اند 
ــالک مجذوب  ــالک اند. س يا مجذوب س
ــت كه خود راه می رود و خدا  ــی اس كس
ــالک  ــتش را می گيرد و مجذوب س دس
كسی است كه خدا دستش را می گيرد تا 
راه بيفتد، گاهی اوقات با يک الهام انسان 

از جا كنده می شود.
حّر در آخرين لحظه های تصميمش فهميد 
ــه تقديری را برايش چيده  كه خداوند چ
است. زمانی حر تصميم گرفت به اباعبداله 
ــه بود،  از  ــه ترفيع درجه گرفت بپيوندد ك
فرماندهی 1000 نفر به 4000 نفر رسيده 
بود. در موقعيت باالتری كه به دست آورد 

به آن پشت پا زد.
امام حس��ين )ع(  چرا   
عاش��ورا  ش��ب  در 
ك��ه لش��كر عم��ر 
سعد قصد حمله 
ب��ه آن حض��رت 
از  داش��ت،  را 
آن��ان مهل��ت 
تا  خواس��ت 
جن�����گ را 
تعویق  به 

بيندازند؟
امام می خواست آمادگی روانی يارانش را 
به نهايت برساند. فرمود؛ به آن ها بگو من 
عاشق عبادتم و می خواهم امروز دوستانم 
ــی و روانی را  ــد روح و يارانم زمينه رش
داشته باشند و هم چنين خواست خانواده  
خودش را آماده كند و اگر كسی می خواهد 
برگردد يا از سپاه عمرسعد به امام بپيوندد 

اين فرصت را داشته باشد.
اطالعات و آمار واقع��ه كربال و روز 
عاشوار توسط چه كسانی نقل شده 

و تا چه حد صحت دارد؟
ــت و از چند منبع اطالعات  ــد جه از چن
ــانی كه در  ــت. از خيل كس ــيده اس رس
ــده مانده اند. ياران  ــام بودند و زن كنار ام

امام حسين )ع(، ناظران صحنه بوده اند.
ــات در عصر مختار به  ــته دوم اطالع دس
ــت آ مد. مختار وقتی قاتالن و ظالمان  دس
ــتگير كرد پيش از آن كه آن ها را به  را دس
ــت: بگوييد در كربال  ــاند می گف قتل برس
ــزارش می دادند.نكته  چه كرديد،  آن ها گ
سوم،  در خود سپاه عمرسعد گزارشگرانی 
وجود  داشتند كه معروف ترين آنها حميد 
ــت كه گزارش می نوشت.  ــلم اس بن  مس
ــه طريق نوشته شده و  اطالعات از اين س

ثبت و ضبط شده است.
 آخرین ب��ار ك��ه آب ب��ه خيمه های 
امام حسين )ع( رسيد چه زمانی بود 
و این كار توس��ط چه كسانی انجام 

شد؟
ــود. روز هفتم امام  ــم آب ب ــا روز شش ت
ــد، آب وجود دارد بعدها  حفر چاه می كن
ــام چاه را  ــعد تهديد می كند و ام عمرس
ــدد و از روز هفتم آب نبوده ولی به  می بن
ــب نهم و حتی شب  ــد در ش نظر می رس
ــب  ــت، در ش ــورا هم آب بوده اس عاش
ــورا ابا عبداله دستور داد مشک ها را  عاش
ــد و آوردند كه از اين آب برای  آب كردن
غسل استفاده كردند. شبانه دعا خواندند،  
اما آب مصرفی ديگر نبوده است. در روز 

عاشورا آب قطع بوده است.
 جنگ روز عاش��ورا توسط چه كسی 

آغاز شد؟
ــورا كه به نظر  ــح روز عاش جنگ از صب
می رسد حدود ساعت 9 تا 9/5 صبح است 
ــعد آغاز شد و فرياد زد ای  توسط عمرس
ــويد،  می خواهم  ــكريان خدا سوار ش لش
شما را به بهشت ببرم. خودش اولين تير 
را رها كرد. پس  از آن 10000 چوبه تير به 
سمت ياران امام پرتاب كردند كه هيچ تن 
از ياران نبود كه تير نخورده باشد و پس از 

آن جنگ تن  به  تن شروع شد.
اولين شهيد روز عاشورا كيست؟

درباره اولين شهيد روز عاشورا چند قول 
وجود دارد،  چون در اولين لحظه ها، بيش 
ــدند، كه تعيين اولين   از 40 نفر شهيد ش
ــت. اما در جنگ  شهيد بسيار مشكل اس
ــهيد عبداله  ــن به تن می گويند اولين ش ت
ــت كه خودش و همسرش  بن عمير اس
شهيد شدند. بعضی ها گفته اند حر بن  يزيد 
رياحی اولين شهيد است، اولين شهيد از 

بنی هاشم علی اكبر)ع( است.
 در صحنه كربال چند زن به شهادت 

رسيدند؟
ــر عبداله بن عمير  ــر ام وهب همس  دخت

اولين زن شهيد بود.
از خاندان امام حسين )ع( در كربال 

چند نفر به شهادت رسيدند؟
ــهيد  ــين )ع( 5 برادر ش ــواده حس از خان
ــدند كه چهار برادر حضرت ابوالفضل  ش
العباس)ع(، عبداله و جعفر و عثمان بودند، 
ــت كه در حضورش  يكی هم ابا بكر اس
ــان هم آن جا  ــد كرده اند. كه اگر ايش تردي
باشند 5 برادر شهيد شده اند. از فرزندانش 
ــرت  حض و  ــر)ع(  ــرت  علی اصغ حض
ــهيد شدند. در  ــت كه ش علی اكبر)ع( اس
بعد از كربال محسن يا ُمَحّسين به شهادت 
می رسد و در پای كوه جوشن در سوريه 
دفن می شود و بعضی ها معتقدند كه عبداله 
ــت، طفلی  رضی غير از علی اصغر)ع(  اس
بوده كه در كربال متولد می شود و گويا دو 

روزه يا سه روزه بوده و شهيد می شود.
 آی��ا حض�����رت ع���لی اكب��ر)ع( از 

امام سجاد )ع( بزرگ تر بود؟
حضرت علی اكبر با توجه به اسمش فرزند 
ــان در كربال  ــزرگ اباعبداله بودند، ايش ب
ــتند و برادرشان امام  حدود 27 سال داش

 سجاد)ع( حدود 23 ساله بودند.
فرزند ارشد علی اكبر امام سجاد )ع( فرزند 

وسط و علی اصغر فرزند كوچک بودند.
 آیا صح��ت دارد كه ام��ام  باقر)ع( 
هم در روز عاشورا در كربال حضور 
داش��تند؟ اگ��ر چني��ن اس��ت آن 

حضرت چند سال داشت؟
بله، بعضی از اقوال هست كه اما م باقر )ع( 

بوده و دليل قطعی هم داريم برای اين امر،  
همان طور كه در شهر شام امام محّمد باقر 
ــد تازه به 5  ــم و به نظر می رس را می بيني

سالگی رسيده است.
 دف��ن ش��هدا در كربال توس��ط چه 

كسانی و در چه زمانی انجام شد؟
ــپاه  ــد از حادثه كربال تا روز بعدش س بع
ــت و غروب روز  ــعد در كربالس عمرس
ــرا را از كربال حركت  ــه اس يازدهم قافل
ــته شدگان خود  ــعد كش می دهند. عمرس
ــودش نماز می خواند  را دفن می كند، خ
ــهدای  ــاد ش ــال می روند و اجس و از كرب
ــه بنی رياح حضرت  ــال می ماند. قبيل كرب
ــدار دورتر دفن  ــر را می برند و يک مق ح
ــجاد)ع(  ــوم امام  س ــد،  اما روز س می كنن
ــر اعتقاد ما  ــان می آيند، چون بناب خودش
شيعيان در دفن امام بايد امام بعدی حضور 
ــند، امام سجاد )ع( می آيد و به  داشته باش
شناسايی اجساد بدون سر می پردازند. قبيله 
ــد كه آمدند بدن ها را نمی شناسند،  بنی اس
امام سجاد)ع( همه را شناسايی می كنند و 
تمام شهدا را در قبر بزرگی كه آماده شده 
ــين )ع(  می چينند و بعد حضرت امام حس
ــد و حضرت ا ــن می كن ــه دف  را جداگان
ــه دفن  ــار علقم ــل )ع( را در كن بوالفض
ــه دفن كردند  ــی را ك می كند.آخرين كس
َجون بود، جون غالم ابوذر بود، می گويند 
يک هفته بعد كه بدنش را پيدا كردند بوی 
ــی داد و معطر بود،  جون از امام   خوش م
حسين )ع( خواسته بود كه او را دعا كند تا 

پس از مرگ، بدنش زيبا و معطر شود.
 آیا دشمنان سرهای تمام شهدا را 

از پيكر آنان جدا كردند؟
ــر را جدا  ــر حضرت ح ــه را خير. س هم
ــر حسن مثنی را جدا نكردند،  نكردند. س
ــک نفر آمد  ــود و ي ــوز زنده ب ــون هن  چ
شفاعت كرد، آشنايی داشت با حسن مثنی 

و او را برد و بعدها زنده ماند.
 ولی آن قدر كه مشخص است هفتاد و دو 

تن، هفتاد و دو سر است.
مدفن حضرت زینب )س( كجاست؟
ــرت زينب اختالف  ــورد مزار حض در م
اقوال بين مصر و شام زياد است. بسياری 
می گويند در تبعيد در مصر از دنيا می رود، 
ــد قول درست تر اين  ولی به نظر می رس
ــت به شام برای ديدار  باشد كه در برگش
آشنايان از جمله همسرش عبداله بن جعفر 
كه آن جا بود و در شام از دنيا می رود و قبر 

ايشان در شام است. 
 اولين زائر قبر امام حسين )ع( چه 

كسی است؟
ــت  ــی اس ــن عبداله اولين كس ــر ب  جاب
ــارت ابا عبداله  ــه در روز اربعين به زي ك
ــين )ع(  می آيد و اولين كسی كه در  الحس

ــاكن شد و در آنجا خانه  كربال س
برگزيد، سيدابراهيم مجاب بود.

حض��رت  فعل��ی  ضری��ح   
امام حس��ين )ع( چه زمانی و 
توسط چه كس��انی ساخته و 

نصب شد؟
ــه طور جدی  ــر صفويه ب در عص
ضريح و بارگاه ساخته و در دوران 
قاجار شرايط فعلی تثبيت شد، در 
عصر ناصرالدين شاه جدی تر بود، 
به طوری كه ناصرالدين شاه خود 

به كربال رفت.
 سرهای شهدای كربال در كجا 

دفن شده است؟
بعد از انتقال سرهای شهدا از كوفه به شام، 
سرها را در چند نقطه دفن كردند، به طور 
ــخص در محلی است كه باب الصغير  مش
گفته اند، 16 سر از سرهای شهدای كربال 
ــت، عالمه حسن امين اعتقاد  در آن جا اس
ــر آن جا هست،  سر حضرت  دارد كه 4 س
ــم و  ــاس،  علی اكبر، قاس ــل العب ابوالفض

حضرت حبيب را ايشان مسلم می داند.
ــمت ديگر تحت عنوان رأس الحسين   قس
وجود دارد كه تعدادی از سرها آن جا دفن 
ــد كه در چند  ــده  است. به نظر می رس ش

نقطه  اين سرها را دفن كرده اند.
 ب��رای زیارت قبر امام حس��ين )ع( 
ثواب های مختلفی از س��وی امامان 
و بزرگان دینی ما نقل شده است. 
چرا ميان این ثواب ها تفاوت وجود 
دارد؟ به طور مثال یك حدیث گفته 
كه زیارت امام حسين )ع( برابر یك 
حج و دیگری ثواب چند حج را نقل 

كرده است.
بيشتر اين ها برای تشويق است، هم برای 
تجديد  عهد و هم برای بازسازی معنوی 
خود، نوعی باب معرفت باز می شود،  ائمه 
را بهتر می شناسند، اين ها به تناسب افراد 
متفاوت ممكن است متفاوت باشد. ممكن 

است كسی برود و پاداشی نداشته باشد. 
 ش��خص مس��لمان در چن��د مكان 

می تواند نماز خود را كامل بخواند، 
حت��ی اگر مس��افر باش��د. آیا حرم 
ای��ن  ج��زو  ه��م  امام حس��ين )ع( 

مكان هاست؟
نكته لطيف اين است كه ما در سفر نمازمان 
قصر است. در جايی گفته اند نماز ما تمام 
است گويی آنجا در خانه خود هستيد مانند 
كعبه، مسجد كوفه. در كنار مزار اباعبداله 
انسان مختار است گويی خانه خود انسان 

است تا احساس بيگانگی نكند.
 در واقع��ه كرب��ال چن��د ك��ودک و 
نوجوان به ش��هادت رسيدند. این 

شهدا چه كسانی هستند؟
آمار دقيقی كه من كار كرده ام و اسامی شان 
را آورده ام 31 نفر هستند، 31 نفر نوجوانان 
و جوانان كربال هستند، البته بعضی ها زنده 

می مانند.
 كوچك ترین شهيد كربال چه كسی 

است و چند سال داشت؟
ــد. دو  عبداله رضی كه در كربال متولد ش
ــه روزه بود و اگركودک سقط  روزه يا س
شده را در نظر بگيريم به عنوان شهيد تازه 

متولد شده است.
 سالمندترین شهيد كربال كيست؟

حبيب بن مظاهر اسدی است، گويا سن او 
ــال است و عابث هم هست  حدود 80 س
كه سنش حدود 78 سال است كه چند نفر 

از شهدای كربال از صحابه پيامبر بودند.
 مقام شهدای كربال با كدام گروه از 

شهدای اسالم برابری می كند؟
ــده اند، اباعبداله  ــه نش با هيچ كس مقايس
ــم وفادارتر و خوب تر  فرمود من از ياران
ــم. به خدا همه شان را آزمودم،  نمی شناس
ــتبر  ــنگ های صبور و س ــا را جز س آنه
ــتان نيافتم. اينان آن چنان به مرگ  كوهس

شيفته اند كه كودک به سينه مادر. 
 واقعه عاش��ورا كدام روز از هفته 

اتفاق افتاد؟
ــال از روز  ــه كرب ــين )ع( ب ورود امام حس
ــهادت  ــود و ش ــرم ب ــنبه دوم مح پنج ش
امام حسين )ع( روز عاشورا،  جمعه ای بوده 
ــی  ــال 59 شمس كه 21 مهر ماه محرم س

است. 
 آیا عبدال��ه كه نام یكی از كودكان 
هم��ان  اس��ت  امام حس��ين )ع( 

علی اصغر است؟
ــام عبداله رضی، يعنی  ــه داريم به ن عبدال
ــيرخوار، به نظر می رسد غير از  عبداله ش

علی اصغر)ع(  است.
 آیا امام  حس��ين )ع( یار ایرانی هم 

داشت؟
ــن نمی توانيم بگوييم كه در  به طور روش
كربال، اباعبداله يار ايرانی داشته باشد. اما 
ــلم تركی را به احتمال بسيار زياد  من اس
ــم و من يک  ايرانی می دان
چهره می شناسم كه اولين 
ــهيد كربال ايرانی است،  ش
ــلم  زمانی كه حضرت مس
ــه  ــد و ب ــتگير كردن را دس
ــاره می بردند فقط  دارالعم
ــلم  ــر به ياری مس يک نف
ــر  ــک آهنگ ــتابد، ي می ش
ــلم را  ــی بود و مس اردبيل
ــک آهنگری  پت با  می بيند 
حمله  می كند و تير بارانش 
اولين شهيد  می كنند. پس 
از مجموعه شهدای كربال 
ــوده  ــی ب ــی و اردبيل ايران

است.
 در مناب��ع هس��ت كه ی��ك طبيب 
ایرانی ب��ه ام��ام  زین العابدین )ع( 
كمك كرد؟ این مسأله صحت دارد 

یا خير؟
ــد بايد گفت،  ــا را يک مقدار با تردي اينه
ــر ائمه فعال  ــی در عص ــای ايران طبيب ه
ــاپور اهواز از  ــگاه جندی ش بوده اند، دانش
ــورای  ــن دعوت كردند در ش اميرالمؤمني
ــد  ــم می گيرن ــان تصمي ــی خودش  علم
ــد برای تدريس  ــی )ع( را دعوت كنن عل
ــيمی به آن دانشگاه بيايند، چون شنيده  ش
بودند كه علی )ع( يک بيمار جذامی را با 
ــت. پس  بعيد نيست  آهن مداوا كرده اس
كه پزشكان ايرانی با اباعبداله ارتباط داشته 

باشند.
 امام حس��ين  )ع( از شهادت مسلم 

آگاه بود یا خير؟
ــلم پس از حركت ايشان  خبر شهادت مس
ــيد. در روز هشتم  ــين )ع( رس به امام حس
ــه اباعبداله  ــت زمانی ك ــه درس ذی الحج
ــلم به شهادت رسيده  حركت می كند، مس
است. اما چند منزل پس  از حركت امام خبر 
به ايشان می رسد. به نظر می رسد اصلی ترين 
محل دريافت خبر در منزل سوم است، به 
حضرت در آن جا خبر می دهند كه مسلم و 

هانی را شهيد كرده اند.

ويژه عاشورا
آژیر

کتاب شناسی عاشورا

 محمدرضا سنگری
آب��ان  اول  س��نگری  زندگينام��ه:   
1333 در ش��وش متول��د ش��د. وی 
فارغ التحصيل دكترای زبان و ادبيات 
فارسی از دانش��گاه تهران می باشد. 
رویكرد وی به ش��عر به زمان تحصيل 
در كالس چهارم ابتدایی باز می گردد. 
ش��عرهای دكت��ر س��نگری تاكنون به 

صورت پراكنده در برخی از نشریه ها 
چاپ ش��ده اس��ت. او تا ب��ه امروز در 
بس��ياری از همایش ه��ای سراس��ری 
ش��عر دفاع مقدس و ش��ب های شعر 
دف��اع و مقاومت حضور داش��ته و در 
جلسه های متعدد آن به نقد و بررسی 
ش��عر دفاع مقدس و ادبيات پایداری 
پرداخته است. كتاب »بررسی ادبيات 

منظوم دفاع مقدس« این نویس��نده 
كه در سه جلد نوشته شده، به عنوان 
برتری��ن كت��اب س��ال دف��اع مقدس 

شناخته شده است. 
گفتنی است: س��نگری در حال حاضر 
ساكن تهران اس��ت و ضمن تدریس 
در دانش��گاه ها، س��ردبير مجله رشد 
زبان و ادبيات فارس��ی می باش��د و با 

س��ازمان پژوه��ش و تأليف كتاب های 
درسی هم همكاری دارد.

 آثار:
 »سوگ سرخ«، »حنجره معصوم«، »زبان 
و ادبيات فارسی پيش دانشگاهی در 
جلدهای متعدد«، »كرشمه های قلم«، 
»یادهای س��بز« و »پيوند دو فرهنگ 

عاشورا و دفاع مقدس«

نظر یك روان پزشك در مورد تأثير مشاهده 
قمه زنی در كودكان:

قمه زنی سبب گريز كودک 
از مذهب می شود

زاینده رود
 مهدی بينا )روان پزشک( گفت: اگر كودک يا بزرگسالی به 
ــت اين  قمه زنی به عنوان پديده مذهبی نگاه كند، ممكن اس

عمل در آ ينده باعث گريز وی از مذهب شود.
ــالمت روانی  ــزاداری و برگزاری آيين های مذهبی روی س ع
ــيوه های  ــتفاده از ش ــوی فرد اثر مثبت می گذارد اما اس و معن
ــازد بلكه سالمت  غيرعقالنی نه تنها اين امر را محقق نمی س

جسمی، روانی و اجتماعی جامعه را به خطر می اندازد.
ــيوه های غلط عزاداری يعنی  مهدی بينا درباره يكی از اين ش
ــيب های قمه زنی فقط بر بيماری ها  قمه زنی تصريح كرد: آس
ــت  ــمی تأثير نمی گذارد بلكه ممكن اس و عفونت های جس

بهداشت روانی افراد به ويژه كودكان را هم تهديد نمايد.
اين روان پزشک گفت: چون در قمه زنی خون جاری می شود 
ــن حركت ريتم دار و با حركت های بدنی و تكرار همراه  و اي

است، به طور قطع روی بچه ها اثر می گذارد.
ــا با ديدن اين عمل دچار رعب و  ــزود: برخی از بچه ه وی اف
ــت می دهد و اين  ــده و حالت چندش به آنان دس ــراس ش ه
ــايد در آينده سبب شود كه آنها از مذهب روی گردان  امر ش

شوند.
ــک خاطرنشان كرد: تصوير غلطی كه اين شيوه  اين روان پزش
ــيب  ــی جهان می گذارد نوعی آس ــزاداری در افكار عموم ع
ــالمت دين را تهديد می كند، بنابراين  ــت كه س اجتماعی اس
ــالمت فردی و دينی بايد از اين شكل عزاداری  برای حفظ س

به شدت پرهيز كرد.
ــتان  ــتان اصفهان از جمله شهرس ــی در بعضی نقاط اس  گاه
خمينی شهر ديده شده كه عالوه بر قمه زنی، كودكان را وادار 
ــد و اين را يک راه  ــه می كنن به غلتيدن روی خرده های شيش
ادای نذر و اظهار ارادت به امام حسين )ع( می دانند، در حالی 
ــت دارد كه اين  ــه می زند و عاجزانه درخواس ــه  كودک نال ك
ــن اين افراد چه می گذرد؟  ــتی در ذه كار را انجام ندهد. راس
غير از اين است كه عالوه بر ايجاد جراحت های شديد روی 
ــكل دار از لحاظ  ــال، وی را تبديل به انسانی مش بدن خردس
روانی می كنند. گفتنی است: اين بدعت ها و ديدگاه های غلط 
ــكام و آيين های مذهبی به  ــع از انتقال پيام حقيقی اح در واق
ــت و عالوه بر آسيب يک مكتب،  پيروان جلوگيری كرده اس
ــمی و روانی را در پی داشته است. قمه زنی  آسيب های جس
ــت كه بارها از سوی علما و  از جمله اين بدعت های غلط اس
مراجع دينی نفی شده و حتی از سوی مراجع قضايی به عنوان 

جرم شناخته شده است.
اميد است با ديد روشن مردم و نظارت دقيق و محكم نيروی 
ــيم تا در  ــاهد اين عمل رعب انگيز نباش ــال ش انتظامی، امس
شبكه ها و رسانه های خبری غرب برای مذهب شيعه و مراسم 

عزاداری امام حسين )ع( عالمت سئوال نگذارند.

عاشورا در كتاب
كتاب »سخنان حسين بن علی )ع( از مدينه تا كربال« نوشته محمد 
صادق نجمی از سوی بوستان كتاب قم منتشر شده است. كتاب 
»هم نفس با كربال«  مجموعه شعر های عاشورايی محمود تاری 
ــت كه نشر مشعر آن را منتشر كرده است.  متخلص به ياسر اس
كتاب »گهواره طوفان« داستانی از حضور حضرت علی  اصغر)ع( 
ــته محبوبه زارع است كه از سوی مؤسسه  در حادثه كربال نوش
بوستان كتاب منتشر شده است. »آلبوم عاشورا« اين كتاب با استناد 
به منابع معتبر كهن، رويدادهای حماسه كربال، امام حسين )ع( و 
يارانش را در روز عاشورا به تصوير می كشد. »عاشورا، مظلوميتی 
مضاعف« توسط انتشارات دليل ما و به قلم محمدرضا حكيمی 
ــت. كتاب »چهل جلوه از واليت در عاشورا«  ــده اس ــر ش منتش
رويكردی عرفانی به واقعه كربال و حادثه های روز عاشورا دارد و 

حاصل آن چهل خوشه از خرمن بی پايان عاشورا و كربال است
ــخنرانی های علی صفايی  ــورا« حاصل س ــاب »وارثان عاش كت
ــت كه به همت و قلم خود او  حائری در چند دهه از محرم اس
ــت. كتاب »قاصدک كربال« به قلم محبوبه زارع  تدوين شده اس
و از سوی انتشارات بوستان كتاب منتشر شده است. كتاب »در 
مكتب پيشوای ساجدان امام علی بن الحسين )ع(« نوشته علی 
قائمی است كه نويسنده در آن تالش كرده اثری ارائه دهد كه تنها 
مورد استفاده خواص نبوده و عموم بتوانند از آن بهره ببرند. كتاب 
»تأملی در نهضت عاشورا« نگاهی دوباره به واقعه كربال، منابعی 
كه اين واقعه از آنها نقل شده است و تحريف هايی كه طی تاريخ 
به آن افزوده شده، دارد. كتاب »انقالب كربال از ديدگاه اهل سنت« 
ــته عبدالمجيد ناصری داوودی است كه نويسنده در آن به  نوش
بيان ديدگاه های گوناگون اهل سنت درباره انقالب كربال پرداخته 
است. كتاب »قيام جاودانه« مجموعه مقاله های گردآوری شده در 
ــورا است. يكی از كتاب های شيخ صدوق  باب بحث های عاش
كه به دست ما نرسيده كتاب »مقتل الحسين بن علی )ع(« است. 
به عقيده كارشناسان و صاحب نظران واقعه عاشورا، كتاب »امام 
حسين )ع( شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت« را می توان در رديف 
ــمار آورد كه درباره حادثه كربال  يكی از بهترين كتاب هايی به  ش
و شخصيت امام حسين )ع( منتشر شده است . اين كتاب نوشته 
محمد نعمه سماوی، در دو جلد به همت موسی دانش، پژوهشگر 
گروه ترجمه بنياد از عربی به فارسی ترجمه شده است. دكتر سيد 
جعفر شهيدی، تحقيق و نگارش كتاب »قيام حسين عليه السالم« 
را در سال 1330 انجام داده و كتاب را در سال 1357 با قلمی شيوا، 
متقن و مستند به منابع اصيل تاريخی به رشته تحرير درآورد كه 
تاكنون اين اثر بيش از 38 بار به چاپ رسيده است. كتاب »هيئت« 
فضيلت و آيين مجالس ذكر اهل بيت )عليهم السالم( در بيان و 
سيره ائمه هدی، امام خمينی و رهبر معظم انقالب، عنوان كتابی 
ــت كه بنا به ضرورت تعيين شيوه مطلوب برگزاری مجالس  اس
جشن و عزای اهل بيت)ع( و روشنگری نسبت به آسيب هايی كه 
امروزه در برخی از اين مجالس شاهد آنيم، نگارش يافته است. 
كتاب »مدرسه حسينی« عنوانی است برای رويكردی تربيتی به 
بزرگ ترين حماسه انسانی، حماسه ای فرا تاريخی و فرا جغرافيايی 
برای دميدن روح حقيقت انسانی در همگان و راه نمودن مردمان 
به سوی تعالی. مصطفی دلشاد تهرانی در اين اثر نيز همانند بيشتر 
آثار خود، نخست اصولی را انتخاب و سپس بحث و بررسی را 
حول محور آن اصول كه مبنا و بنيان ثابت زيستنی خداپسندانه 
ــت، با توجه به كتاب و سنت و سيره معصومين سامان داده  اس

است. اين كتاب از سوی نشر دريا منتشر شده است.

حادثه كربال از زاویه پژوهش

انقالب كربال را 
نباید با معيارهای 
عادی تبيين كرد 
و چون یك حادثه 

تمام و كامل 
است، باید در این 

عالی ترین الگو 
همه حاضر باشند

باید كودک باشد، 
زن باشد، تا كودكان 
و زنان الگو داشته 
باشند. اگر زمينه ای

 برای انتقال 
پيام نبود، كربال 

بدون این ها كامل 
نمی شد



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5              سه شنبه 23 آذر 1389/ 8 محرم 1432/ شماره 416       Tuesday 14 December 2010 

ويژه عاشورا

زاینده رود
شعر عاشورايی به عنوان گونه ای از شعر مكتبی و آئينی در ايران 
ــيعه جهان اسالم شناخته شده است و به عنوان  و ساير كشورهای ش
گونه ای ادبيات خاص و موضوع پذير مورد اقبال شاعران قرار گرفته 

است.
ــارا... در  ــل ن ــوگواری مث ــد س ــم چن ــزاری منظ ــبختانه برگ   خوش
خمينی شهر اصفهان و شب شعر عاشورای شيراز سبب گرديده است 
ــتری از شاعران نسبت به شعر عاشورايی عالقه نشان داده  تا عده بيش
و موجبات شكوفايی هر چه بيشتر آن را فراهم آورند، در كشورهای 
ــوريه، عراق، فلسطين،  لبنان، تركيه، آذربايجان، افغانستان  پاكستان، س
ــم های ادبی در سوگ امام حسين و  ــعار عاشورايی و مراس و... نيز اش

يارانش متداول است.
ــعر مكتبی و پس از  ــورايی از ابتدای سرودن ش ــعار عاش اگر چه اش
ــدن مذهب شيعه در  ــمی ش اتفاق های كربال،  رواج پيدا كرد ولی رس
ايران در سده های 9 و 10 به بعد و به خصوص در ايام صفويه و زنديه، 
ــبب گرديد كه اين نوع شعر رواج فراوانی نسبت به سده های قبل  س
پيدا كند و در 4 قرن گذشته در كشورمان به جز كوتاه زمانی در عصر 
ــی و گره خوردگی  ــائل سياس قاجار و پهلوی )چند ماه( به خاطر مس
ــوع خاص ادبيات  ــردم، هيچگاه اين ن ــاس های مذهبی م آن با احس
ــدود و محصور نگرديد و همواره آزادانه در اين چهارصدو اندی  مح
ــود، اما به عقيده بسياری اديبان صاحب نظر  سال اخير پيگيری می ش
ــرايان آغاز اين نوع شعر مكتبی از زمان محتشم كاشانی و   و مديحه س
ــی گرديده  ــال الدين اصفهانی به صورت جدی وارد ادبيات فارس كم
ــم در ذكر حادثه های  ــت ترجيع بندهای محكم و محبوب محتش اس
ــنت  ــورا و ابعاد آن كه حتی از لحاظ كاربرد كلمه هاي روز و س عاش
شكنی در عدم پيروی از شعر سنتی در برخی وجوهات همراه با نگاه 
عميق و انديشه متعالی و شورآفرين و حماسی محتشم او را به سرآمد 
شاعران عاشورايی و پدر اين نوع شعر مكتبی تبديل نموده است. آنجا 
كه می گويد: روزی كه شد به نيزه سر آن بزرگوار/ خورشيد سر برهنه 
ــار/ او با بيان حماسی عاطفی و دردمندانه اين واقعه به  برآمد ز كوهس
ابعاد مختلف عاشورا در شعر خود می پردازد، استاد شهريار از شاعران 
ــعار گوناگون و خود، در باب مسائل عاشورا به بيان  معاصر نيز در اش
ــترده تر در زمان معاصر و در سال های گذشته دهه  تازه تر و ديدی گس
)40-50( می پردازد و به صورت جداگانه شخصيت ها و حوادث را با 

قلم شعر به تصوير می كشد.
فوج سرخ کبوترها

اشباح دشنه دست گرفته، آنک صدای خش خش درها
                      اين ابتدای موسم نامردی است در انتظار آمدن فردا

اسبی سپيد در شب ظلمانی، چشمی به ماه دوخته می گريد
                 فردا چگونه آورد او آيا در خيمه گاه نعش سوارش را؟

آقا به گوش خسته نی ها خواند، آواز دردهای غريبش را
                   يک آسمان مالئكه باريدند، يكجا برای غربت آن موال

در آسمان تيره تاريخ، هفتاد و دو ستاره كه تابيدند
                  با ناله و نيايش شان گل كرد، خورشيد تشنه از دل فردا

ماهی هنوز غم زده می تابيد بر دشت سرخ پوش پر از نيزه
                  اين سوی فوج سرخ كبوترها، آن سو هزار چهره ناپيدا

بر نعش های تشنه شان، باريد نيزه از آسمان شب دشمن
                    حاال بهشت يكسره پيدا بود، موال رسيده بود به باالها

عاشورا در آئينه شعر

اشاره                

ابالغ وقت دادرسي
ــه پرونده: 890576 ح 12، وقت رسيدگي: 89/11/12- ساعت 10 صبح،  6/160 كالس
خواهان: صندوق قرض الحسنه محمد رسول ا... جي به شماره ثبت 1151، خواندگان: 
ــد كيامرز 3- كيامرز  ــي 2- فرهاد صادقي فرزن ــهيال محمد بلند فرزند حيدرعل 1- س
ــته: مطالبه طلب، خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي  صادقي فرزند فضل اله، خواس
ــعبه 12ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين  ــيدگي به ش عمومي نموده كه جهت رس
ــتور دادگاه  ــت خواهان و دس ــودن خوانده به درخواس ــت مجهول المكان ب ــده بعل ش
ــت در يكي از جرايد  ــي مدني مراتب يک نوب ــاده 73 قانون آيين دادرس ــز م و بتجوي
ــر آگهي ظرف يک ماه بدفتر  ــود تا خوانده از تاريخ نش ــار محلي آگهي ميش كثيراالنتش
ــت و ضمائم را  ــخه دوم دادخواس ــاني كامل خود نس دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش

دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 8063                        مدير دفتر شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

ــه پرونده: 890574 ح 12، وقت رسيدگي: 89/11/12- ساعت 11 صبح،  6/161 كالس
ــول ا... جي، خوانده: غالمرضا جانقربان،  ــنه محمد رس خواهان: صندوق قرض الحس
ــته: مطالبه طلب، خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت  خواس
رسيدگي به شعبه 12ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان 
ــاده 73 قانون آيين  ــتور دادگاه و بتجويز م ــت خواهان و دس بودن خوانده به درخواس
ــي مدني مراتب يک نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار محلي آگهي ميشود تا  دادرس
ــاني  ــر آگهي ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش خوانده از تاريخ نش
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 

رسيدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 8061                         مدير دفتر شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
ــاي گل محمد- تبعه  ــكايتي عليه آق ــن داوري فرزند محمد ش 9/135 چون آقاي حس
ــتان مبني بر كالهبرداري مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 881285 ک 102  افغانس
اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 89/11/12 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر 
به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري 
ــود و  ــر مي ش ــار محلي طبع و نش مراتب يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش
ــيدگي در وقت مقرر حاضر شويد و در  از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس
ــده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد  صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش

نمود.
م الف/ 11654                      مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

تأسيس
9/274 شماره: 3465/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت برنا محاسبان پارسيان سهامي 
ــه ملي  ــماره 42455 و شناس ــوق در تاريخ 1389/09/13 تحت ش ــركت ف خاص. ش
ــيده و در تاريخ 1389/09/13 از لحاظ امضاء  10260602579 در اين اداره به ثبت رس
ــرح زير جهت اطالع عموم در  ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش
ــود. 1- موضوع شركت:  ــار زاينده رود آگهي مي ش ــمي و كثيراالنتش روزنامه هاي رس
انجام- اجرا- نظارت- نقشه كشي و نقشه برداري- مشاوره كليه پروژه هاي عمراني و 
ــازي- ترخيص كاال- خريد و فروش آهن  ــاختماني و تأسيسات- ابنيه و محوطه س س
آالت- تأمين نيروي انساني موقت- حفظ و نگهداري فضاي سبز- تنظيفات عمومي- 
ــابداري- برنامه نويسي صرفا جهت سيستم هاي مالي و صنعتي- خريد  انجام امور حس
ــروش- صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- تحصيل وام و اعتبارات  و ف
ــخاص حقيقي و  ــركت- عقد قرارداد با اش ــي و خارجي صرفا جهت موضوع ش داخل
حقوقي- شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي 
ــد. 2- مدت  ــركت مرتبط باش ــور و هر آنچه كه با موضوع ش در داخل و خارج كش
شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- 
ــان آل خجند- جنب پارک زماني- روبروي خيريه  ــهر اصفهان خيابان پروين- خياب ش
ــركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به  ــول اهلل- پالک 152، 4- سرمايه ش محمد رس
ــد كه مبلغ 350/000  ــهم با نام مي باش ــهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد س يكصد س
ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 329811644000 مورخ 1389/09/02 
ــت و الباقي سرمايه  ــعبه ميدان حكيم نظامي پرداخت گرديده اس نزد بانک صادرات ش
ــركت: 1-5- آقاي اميرحسين  ــد. 5- اولين مديران ش ــهام مي باش در تعهد صاحبان س
ــمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي حسين علي شمعانيان  ــمعانيان اصفهاني به س ش

ــمت  ــمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم پروين رحيمي فر به س اصفهاني به س
ــمعانيان اصفهاني به سمت مديرعامل به  ــين ش عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي اميرحس
ــناد مالي  ــد. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس ــال انتخاب گرديدن ــدت 2 س م
ــت. 7- اختيارات  ــركت معتبر اس ــركت با امضاي مديرعامل و با مهر ش و تعهدآور ش
ــل: مجري مصوبات هيأت مديره خواهد بود. 8- بازرس اصلي و علي البدل:  مديرعام
1-8- آقاي احمد كريم پور به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم نفيسه جواني به عنوان 

بازرس علي البدل.
م الف: 12416/3     آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسيس

9/275 شماره: 3450/ث 89/103 آگهي تأسيس شركت آسان كاشانه طاها با مسئوليت 
ــه ملي  ــماره 42472 و شناس ــوق در تاريخ 1389/09/13 تحت ش ــركت ف محدود. ش
ــيده و در تاريخ 1389/09/13 از لحاظ امضاء  10260602530 در اين اداره به ثبت رس
ــرح زير جهت اطالع عموم در  ــركتنامه آن به ش ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش
ــمي آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: اجراي پروژه هاي ساختمان سازي  روزنامه رس
ــازي و شهرک سازي- انبوه سازي- ساخت ساختمان هاي اداري و  اعم از آپارتمان س
تجاري- نقشه برداري- نظارت- مقاوم سازي و به سازي- محاسبه- اجراي پروژه هاي 
ــاتي- شركت در مناقصات ومزايدات دولتي و خصوصي- اخذ وام  ساختماني، تأسيس
ــركت- مشاركت و سرمايه  از كليه بانكهاي خصوصي و دولتي جهت تحقق اهداف ش
ــرارداد با آنها جهت تحقق اهداف  ــركت هاي دولتي و خصوصي وعقد ق گذاري در ش
ــركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت:  ــركت. 2- مدت ش ش
ــتان- بعد از فرش  ــهر اصفهان خانه اصفهان- خيابان گلس ــتان اصفهان- ش 1-3- اس
ــي- پالک 100، 4- سرمايه شركت: مبلغ 50/000/000 ريال مي باشد. 5- اولين  فروش
مديران شركت: 1-5- خانم معصومه اسدي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي 
اميرعباس سرندي به سمت عضو هيئت مديره. 3-5- آقاي اميرعباس سرندي به سمت 
ــدگان حق امضاء: كليه اوراق  ــل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 6- دارن مديرعام
ــت.  ــركت معتبر اس ــركت با امضاي مديرعامل و با مهر ش ــناد مالي و تعهدات ش و اس

7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.
م الف: 12416/4    آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

اخطاريه ماده 87آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ــماره شناسنامه 537  ــمی فرزند عباس به ش ــيله به خانم بتول عذرا قاس 9/282 بدينوس
صادره ازشهرضا كه طبق اعالم بستانكارساكن تهران خيابان حافظ انتهای پل دوم خيابان 
ــماره1135618645 وآقاي عبدالحسين  ــخائی پالک 2واحد 4كد پستی ش سرهنگ س
ــنامه 572 كه طبق اعالم بستانكارساكن اصفهان  ــمي فرزند عباس به شماره شناس قاس
ــهر بلوارغديرخيابان الوند2 خيابان الوند 1 خيابان پگاه خيابان ايمان كوچه  ــپاهان ش س
ــاختمان دست راست طبقه دوم كدپستي 081799634076 وطبق اعالم  پروانه اولين س
ــائی واقع نگرديده ايد  ــناد رسمی اصفهان درآدرس مذكورمورد شناس اداره اجرای اس
ــه 11/2065 ق 85 اجرای ثبت شهرضا  ابالغ ميگردد كه به موجب پرونداجرائی كالس
ــمی اصفهان له خانم افسراعتماديان  ــناد رس ــه 3953/108413 اداره اجرای اس وكالس
وعليه آقای اميرعباس قاسمی وخانم ها افضل وخديجه قاسمی وافسراعتماديان وراث 
ــري وجنت خانم  ــا مطهره وفردوس وفاطمه صغ ــمی وخانم ه مرحوم غالمرضا قاس
وبتول عذراهمگي قاسمي وعبدالحسين قاسمي فرزندان عباس وراث مرحومه خديجه 
ــاع پالک 40 و 46 فرعی مجزي شده  از2245 واقع  ــمي تمامت مازاد يكدانگ مش قاس
ــمی مورث مرحومه خانم خديجه  ــش چهاراصفهان ملكی مرحوم غالمرضا قاس در بخ
قاسمی مورث شما درقبال باقيمانده طلب خانم افسراعتماديان ونيم عشردولتی متعلقه 
بازداشت گرديده است كه مراتب دراجرای ماده 87آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
جهت ابالغ به شما باستناد ماده 19آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی درروزنامه زاينده 

رود چاپ اصفهان درج ومنتشرخواهد شد.
ميرمحمدی - رئيس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

تحديد حدود اختصاصی  
ــماره 14/18 واقع   ــک قطعه ملک  پالک ش ــدانگ ي ــون تحديد حدود شش 9/284 چ
ــام آقاي محمدعلي  ــق پرونده ثبتی بن ــهرضا كه طب ــوم آباد بخش يک ثبتي ش درمعص
ــدم حضورمتقاضی  ــت به علت ع ــد غالمرضا وغيره درجريان ثبت اس ــيرعلي فرزن ش
ــون ثبت وبرطبق  ــمت اخيرازماده 15 قان ــه دستورقس ــل نيامده اينک بناب ــت به عم ثب
ــاعت 9 صبح  ــوم درروز 1389/10/26 س ــک مرق ــرده تحديدحدودمل ــای نامب تقاض
ــی بكليه مالكين ومجاورين  ــروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگه درمحل ش

ــد0 اعتراضات مجاورين  ــاعت مقرردرمحل حضوريابن ــی گردد كه درروزوس اخطارم
ــم صورتمجلس تحديدی  ــاده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظي ــان امالک مطابق م وصاحب
ــده قانون تعيين تكليف پرونده  ــدوطبق تبصره 2 ماده واح تا 30 روزپذيرفته خواهدش
ــليم اعتراض  ــت ظرف مدت يكماه ازتاريخ تس ــای معترضی ثبت،معترض می بايس ه
ــالح قضايی اخذوبه  ــت را ازمرجع ذيص ــن اداره گواهی تقديم دادخواس ــه اي خودراب
ــده  ــی پيش بينی نش ــه باتعطيل ــه روزتحديدمواج ــه نمايدضمنًاچنانچ ــن اداره ارائ اي

گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل انجام خواهدشد.
تاريخ انتشار: 89/9/23

ميرمحمدي- رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا          
 

فقدان سند مالکيت
ــن  باارائه دو  ــيدزين العابدي ــوي فرزند س ــيده مژده موس 9/285 نظر به اينكه خانم س
ــهادمحلي كه هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند  برگ استش
مالكيت مقدار1602 سهم ازشصت ويک هزارونهصدوهفتادوسه سهم ويک سوم سهم 
ــدانگ پالک 80 اصلي واقع دربخش يک ثبتي شهرضاگرديده  ــه حبه از72 حبه شش س
ــت كه سندمالكيت مذكورذيل ثبت 80660  ودرخواست سندمالكيت المثني نموده اس
ــندصادرگرديده ونامبرده مدعي مفقودشدن  صفحه 496 دفتر473 بنام نامبرده ثبت وس
ــت سندمالكيت المثني نموده كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون  ودرخواس
ــبت به ملک مورد آگهي معامله  ــود كه هر كس نس ثبت مراتب يک نوبت آگهي مي ش
ــده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي  ــاره اي نش اي كرده كه درفوق به آن اش
ــار اين آگهي به ثبت محل مراجعه  ــت ظرف مدت ده روز پس از انتش ــد مي بايس باش
واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف 
ــند مالكيت معامله ارائه  ــد و يا در صورت اعتراض اصل س مهلت مقرر اعتراضي نرس
ــود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد  نش
ــند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن  ــند مالكيت يا س كرد .در صورت ارائه س
ــخه تنظيم ويک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه  نزد معترض در دو نس

دهنده مسترد مي شود. 
                                     مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالکيت
9/286 نظر به اينكه آقاي رضاقلي دهقان فرزند عبدالعلي باارائه دو برگ استشهادمحلي 
ــمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يک ويک  كه هويت وامضاءشهود رس
ــده كه  ــالک 2882 فرعي از2  اصلي ش ــدانگ پ ــاع ازكل 72 حبه  شش ــه مش دوم حب
ــش حبه )نيم دانگ( در صفحه 346 دفتر158 بنام صادق دهقان  سندمذكوربه ميزان ش
ثبت وسندصادرگرديده سپس نامبرده بموجب سندشماره 117808 – 74/2/25 دفترسه 
ــاي رضاقلي دهقان  ــان انتقال داده كه آق ــش حبه رابه رضاقلي دهق ــهرضاتمامت ش ش
ــماره 179822– 87/2/21 دفترسه شهرضاتمامت 5 / 4 حبه مشاع  هم بموجب سندش
ــبزواري انتقال داده اينک نامبرده تقاضاي صدورسندمالكيت  ازمالكيت خودرابه سيناس
ــبت به 1/5 حبه مشاع باقيمانده مالكيت خودرانموده است لذادراجراي ماده  المثني نس
120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت 
ــاره اي نشده ويا مدعي وجود  به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اش
سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي 
ــند معامله  ــند مالكيت يا س به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل س
ــورت اعتراض اصل  ــدويا در ص ــليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس تس
ــند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر  ــند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت س س
ــند مالكيت يا سند معامله صورت  ــليم خواهد كرد .در صورت ارائه س وبه متقاضي تس
ــخه آن به متقاضي  ــخه تنظيم ويک نس مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس

المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
                                          مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

  
فقدان سند مالکيت

ــهادمحلي كه هويت  ــي باارائه دو برگ استش ــه اينكه آقاي فريدون آقاي ــر ب 9/287 نظ
ــند مالكيت 912 سهم مشاع  ــده مدعي مفقود شدن س ــمًاگواهي ش ــهود رس وامضاءش
ــده  ــي ازيكصدوپنجاه وهفت اصلي ش ــالک دوازده فرع ــدانگ پ ــهم شش از 2400 س
ــام كامران كيان ثبت  ــدانگ به ن ــندمذكوردر صفحه 364 دفتر140 به ميزان شش كه س
ــندصادرگرديده سپس كامران كيان به موجب سندشماره 171140– 86/5/25 دفتر  وس
ــدانگ پالک مذكوررابه محمدرضائي جانبازلو نسبت به  ــهرضا 2400 سهم شش سه ش
ــينعلي زندي نسبت به 202 سهم ومحمدفروغي نسبت به سي وشش  150 سهم وحس

ــيفي عبدالسليمانلو نسبت به  ــهم وعنايت قرمزي نسبت به 150 سهم وسيابخش س س
ــليمانلو نسبت به 36 سهم ومرضيه طيبي نسبت به  ــهم وفرزانه بازياري عبدالس 186 س
ــهم وفرشيدوفرشادوفريد آقائي همگي فرزندان فريدون هركدام نسبت به 186  150 س
ــاع انتقال داده كه درسندنسبت به 912  ــبت به 912 سهم مش ــهم وفريدون آقايي نس س
ــهم درسهم فريدون آقائي قرارگرفته اينک نامبرده تقاضاي صدورسندمالكيت المثني  س
ــت مراتب يک نوبت  ــاده 120آئين نامه اصالحي قانون ثب ــت لذادراجراي م نموده اس
ــبت به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به  ــود كه هر كس نس آگهي مي ش
ــاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف  آن اش
ــه ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن  ــار اين آگهي ب مدت ده روز پس از انتش
ــليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي  ــند مالكيت يا سند معامله تس ارائه اصل س
ــود اداره ثبت سند  ــند مالكيت معامله ارائه نش ــدويا در صورت اعتراض اصل س نرس
ــد كرد .در صورت  ــليم خواه ــت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس مالكي
ــند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در  ــند مالكيت يا س ارائه س
ــخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد ــخه تنظيم ويک نس  دو نس

 مي شود. 
                                             مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا 
 

ابالغ وقت رسيدگي
ــان با وكالت  ــه 89-1600 خواهان هادي محمدي ــده كالس ــوص پرون 9/278 در خص
ــتي مبني بر مطالبه مبلغ چهل و نه ميليون ريال بابت دو  ــين حاجي پدر دادخواس حس
فقره چک به شماره هاي 766941  16/85-3012، 766936  16/85-3012 و خسارت 
ــهرام قنبري قهنويه تقديم نموده است.  ــي و خسارت تأخير تأديه به طرفيت ش دادرس
ــيدگي براي روز شنبه مورخ 89/11/2 ساعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه  وقت رس
ــر تا  ــب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش ــه مجهول المكان بودن خوانده حس ب
ــاني جنب  ــم كاش ــعبه واقع در خيابان محتش ــيدگي به اين ش خوانده قبل از وقت رس
ــماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را  بيمه ايران- مجتمع ش
ــيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي  اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس

اتخاذ مي شود.
م الف/ 12558                         شعبه ششم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکيت
ــماره: 12736 منصور ديانيان اردستاني به استناد يک برگ استشهاد محلي كه  9/279 ش
ــده مدعي شده كه سند مالكيت سه حبه و سه  ــهود رسمًا گواهي ش هويت و امضاء ش
ــتان يک اصلي  ــماره 4826 واقع در اردس ــاع از 72 حبه قطعه ملک ش چهارم حبه مش
ــير بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 118 دفتر 249 امالک ذيل ثبت  ــتان گرمس دهس
ــتاني ثبت و صادر گرديده و بر اثر جابجايي مفقود  17942 به نام منصور ديانيان اردس
ــت صدور سند مالكيت المثني  ــده چون درخواس گرديده و معامالت متعددي انجام ش
ــود كه هر كس  نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش
ــند مالكيت نزد خود مي باشد از  ــبت به ملک مزبور يا وجود س مدعي انجام معامله نس
ــار اين آگهي لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با  تاريخ انتش
ــدت مذكور و عدم وصول واخواهي  ــليم نمايد در صورت انقضاء م مدارک مثبت تس
ــند معامله در صدور المثني طبق  ــند مالكيت يا س و يا وصول واخواهي بدون ارائه س

مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 290                             فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

فقدان سند مالکيت
ــتناد يک برگ استشهاد محلي كه  ــماره: 12733 ماهرخ سلطان شفيعي به اس 9/280 ش
ــمًا گواهي شده مدعي شده كه سند مالكيت يک حبه مشاع  ــهود رس هويت و امضاء ش
ــتان عليا اردستان بخش 17 ثبت اصفهان  از 72 حبه مزرعه بلو 33 اصلي واقع در دهس
ــفيعي ثبت و  ــلطان ش در صفحه 197 دفتر 35 امالک ذيل ثبت 2755 به نام ماهرخ س
ــده چون  ــادر گرديده و بر اثر جابجايي مفقود گرديده و معامالت متعددي انجام ش ص
ــت صدور سند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون  درخواس
ــبت به ملک مزبور يا  ــه هر كس مدعي انجام معامله نس ــود ك ثبت مراتب آگهي مي ش
وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت 10 روز به اين 
ــليم نمايد در صورت انقضاء  اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارک مثبت تس
مدت مذكور و عدم وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه سند مالكيت يا 

سند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 291                                    فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان

شکوه اخالص در عزاداری  خمينی شهر  ستودنی است
مهدی رفائی

خمينی شهر با داشتن علما و فرزانگان بسيار 
همواره و در همه دوره ها كانون مهم فعاليت 
مذهبی، علمی و انقالبی كشور بوده است. 
اين شهر مذهبی در دوران دفاع مقدس نيز 
رشادت های فراوانی در صحنه های نبرد از 
فرزندان خود به يادگار گذاشت، از مهم ترين 
ــخصه های خمينی شهر داشتن مجالس  مش
ــينی منحصر به فرد در كشور  عزاداری حس
ــهر را به كانونی برجسته  ــت كه اين ش اس
ــورا مبدل ساخته است و  در عزاداری عاش
ــوم زيبای عزاداری  شيوه ای ماندگار از رس

شيعه متبلور ساخته است.
خمينی شهر از مهم ترين كانون های عزاداری 
كشور بوده است كه مردمان سده توانسته اند 
با خالقيت و اخالص مثال زدنی خود نوعی 
ــه را به صورت  ــاص از عزاداری و تعزي خ

ــبيه سازی های  تأثيرگذار ارائه دهند و با ش
زيبا اسطوره های عاشورا را زنده گردانند. 

ــهر فرصت را مغتنم  در سفر به خمينی ش
ــمرديم و با يكی از خادمان و پيرغالمان  ش

اباعبداله به گفتگو نشستيم.
حاج محمدرضا حاجيان از هيأتی های قديمی 
و پيشكسوت محله »فروشان« خمينی شهر 
ــت. او می گويد: به محض اينكه دست  اس
ــتم را و جامعه را شناختم كنار  چپ و راس
سفره امام حسين )ع(  بوده ام و در عزاداری 
شركت كرده ام از زمان كودكی اش تعريف 
می كند كه »حاج آقا احمد« نامی در مسجد 
ــب  ــدر روضه می خواند و وقتی ش مالحي
ــجد از زن و مرد پر  ــورا می شد و مس عاش
بود، پرده ای كه نقش چگونگی شهادت امام 
حسين )ع(  را به تصوير می كشيد را به عنوان 
پرده عزاخوانی قرار می داد و وقتی روضه به 
گريز آخر می رسيد، پرده بين زنان و مردان 

ــهادت را نمايش  ــت و پرده ش را برمی داش
می داد و اين اشعار را می خواند: سوی خيمه 
برگرد خواهر حزينم/ تا به زير خنجر ننگری 

چنينم
و با نمايش آن پرده غوغای عامی در مسجد 

برپا می شد كه نگو و نپرس.
حاج محمدرضا می گويد از سه روز قبل از 
ــاص به نام ندای محرم  محرم با آهنگی خ
ــهر راه می افتد و  ــی ش ــی در خمين كاروان
ــيرهايی را در طول محرم طی می كند و  مس
اين اولين جرقه عزاداری است كه پرچم های 
ــكی و بيرق ها و علم ها سراسر شهر را  مش
ــهر يكپارچه به عزاخانه امام  پر می كند و ش
حسين )ع( مبدل می شود. هر شامگاه دسته ها 
ــجدهای  حركت می كنند و هيأت ها و مس

مختلف را دوره می كنند.
ــرتيپ  ــان از س ــا حاجي ــاج محمدرض ح
محمدحسين سدهی می گويد كه 70 سال 

ــته است و  ــهر می زيس پيش در خمينی ش
ــش را در دهه  ــا وجود مال و ثروت منزل ب
عاشورا عزاخانه امام حسين )ع( می ساخته 
ــت و خود همچون يک پيش خدمت  اس
درب خانه به عزاداران خوش آمد می گفته 
ــت و پاداش اين خوش خدمتی به اهل  اس
بيت نيز داشتن حجره خاصی در جوار حرم 
حضرت عباس )ع( و مدفون بودن در خاک 

كربال شده است.
ــدن فرهنگ  ــه دوان حاج محمدرضا ريش
عاشورا را در خمينی شهر نشأت گرفته از 
ــاخص خمينی شهر و وجود  روحانيت ش
ــهر می داند كه  ــادات برجسته در اين ش س
عشق به اباعبداله را در قلب و جان مردمان 
ــاخته اند، او از رفتگان خاک نام  ماندگار س
ــينی كه امروز در  ــقان حس می برد از عاش
خمينی شهر نام جاودان آنها مانده است از 
شاعری توانا به نام »خرم« و تعزيه خوانانی 

ــمر را به نحو  چون »ميرزا علی« كه نقش ش
احسن اجرا می نمود و نقطه مقابل او »حاج 
حسن« در نقش »امام حسين )ع(« ياد می كند 
و از خليل باغبان شاعر و مرثيه سرای نامور 
خمينی شهر می گويد، از بزرگانی نام می برد 
كه با نفس گرمشان و با شيوايی اشعارشان و 
زيبايی اجرای تعزيه ها، فرهنگ عاشورايی را 
گسترش دادند و نام خمينی شهر را در صدر 
ــيه پوش و عزادار ابی عبداله  ــهرهای س ش
حفظ كردند، مداحانی همچون زنده يادان: 
حاج عبدالرضا صرامی و حاج علی لطفی و 
همه بزرگان و خادمان هيأتی و خدمتگزاران 
حسينی كه در خمينی شهر بی شمارند، مگر 
می شود خمينی شهری بود و مكتبی و هيأتی 
ــت، حاج  ــود و از عزاداری چيزی ندانس نب

محمدرضا زير لب اين بيت را می خواند: 
نام حسين و كرببال هر دو دلرباست

نام علی اكبر از آن دلرباتر است.

زاینده رود
حاج آقا داستانپور از جمله روحانيونی است 
ــته اند ارتباط خوبی با نسل جوان برقرار  كه توانس
كنند. هميشه پای منبرهايشان جوانان و نوجوانان 
زيادی ديده می شوند، برای جوان ها حرف های نو 
ــتند  ــان هم جوان هس و به روز دارند البته خودش
ــر جوانها درمی آورند!  شب  و خوب از سر و س
ــان قرار  ــی از منبرهايش ــم محرم بعد از يك شش
مصاحبه گذاشتم ايشان هم به گرمی استقبال كرده 
و پاسخگوی سئواالتم در خصوص آسيب شناسی 

مجالس عزاداری شدند.
حاج آقا داستانپور اولين و مهم ترین آسيب 

شناسی جلسه های عزاداری چيست؟
ــه های  ــی جلس ــيب شناس اولين و مهم ترين آس

ــت كه ما از آرمان  م عزاداری اين اس ــا م ا
ــين )ع( فاصله بگيريم و  حس

ــم امام  به داغ جس
ــين )ع(   حس

ــيم  س بر
ــه داغ  تا ب

آن  دل 

حضرت، سلوک ما بايد سلوک حسينی شود، نبايد 
ــين )ع( تنها گوشه ای از زندگی ما را در  امام حس
ده روز محرم پيدا كند، بزرگترين مشكل اين است 
ــت و تنها  كه جامعه ما نگاه حداقلی پيدا كرده اس
به عزاداری، سينه و زنجيرزنی بسنده می كند و به 
دنبال فرهنگ حسينی و معرفت حسينی نمی رود، 
زمانی كه حضرت زينب )س( با امام حسين )ع( 
وداع می كرد جمله ای فلسفی گفت و نه عاطفی! او 
گفت: پدرم به فدايت ای كشته دوشنبه و جمعه او 
هم به عاشورای آن زمان نظر داشت و هم اشاره به 

جمعه ای ديگر كه حسينی ديگر )حضرت حجت 
)عج(( ظهور می كند و كسانی در آن روز هستند 
ــين را درک كنند و ياريگر امام زمان  كه امام حس

)عج( باشند.
آیا بروز بدعت ه��ا در هيأت های عزاداری 

هم ریشه در رفتار عاطفی دارد؟
ــت دارد كه يكی همين  ــه رفتارها چند عل اينگون
ــم اهل بيت )ع( به غم دل  ــت، بايد از غم جس اس
ــأت عزاداری  ــيم، چرا دو هي ــل بيت )ع( برس اه

ــم ديدن هم را داشته باشند مگر وقتی  نبايد چش
هدف يكی باشد افزايش نيرو در دو سنگر مجاور، 
ــندی همه و فرجام پيروزی نيست؟  باعث خرس
ــت؟ آيا نبايد در ميدان دفاع  ــده ما چيس آيا گمش
ــت و پناه هم باشيم، اگر 124 هزار  از اباعبدا... پش
ــئوال  ــوند و از آنها س پيغمبر در يک جا جمع ش
ــنويم، چون محور و  كنيم، حرف متناقض نمی ش
ــت،  متأسفانه گاهی در  هدف همه يكی بوده اس
هيأت ها احساسات و منيت به سراغ آدم ها می آيد 
و می خواهند خود را به اثبات برسانند می گويند: 

چرا من بيرق را بلند نكردم؟، چرا من شام هيأت 
را ندهم؟ برخی افراد از روی نادانی و جهل دچار 
بدعت و انحراف در عزاداری می شوند ولی هدف 
ــور كردن مجلس امام حسين )ع( است،  آنها پرش
ــذاری گمراهی و فريب  اما عامل ديگر بدعت گ

خوردن است، گم كردن هدف و معرفت است.
حاج آقا داس��تانپور معيار برای ش��ناخت 
ع��زاداری  در  بدعت ه��ا  و  انحراف ه��ا 

چيست؟

بايد بدانيم در عزاداری  ها اصالت چيست؟ اشک 
ــت و پس از آن  يكی از اصالت های عزاداری اس
ــينه زدن كه ابزار ترويج عاشورا است و زنجير  س
ــيوه ای از عزاداری است، بايد  زدن متعارف هم ش
عزاداری را با محيط اجتماعی و كاركرد آن سنجيد، 
به كار بردن زنجيرهای تيغ دار و وزنه زدن اصالت 
ندارد و به جای جذب عزاداران دافعه ايجاد می كند، 
ــه در زمانه ما بايد كمی با روزگار مدرن پيش  البت
ــت.  رفت ولی همواره بايد اصالت ها را پاس داش
جلسه های عزاداری كه با جوانها سروكار دارد بايد 

ــور داشته باشد، البته شوری با شعور، سه  كمی ش
ركن در كربال وجود دارد كه بايد در عزاداری هم 

باشد، شور و حماسه، منطق و عاطفه.
آس��يب های عمومی عزاداری های حسينی 

كدامند؟
- در قديم تركيب هيأت به صورت مداح و منبری 
بود، منبری ها كه از روحانيون و علما بودند باالی 
منبر می رفتند و فمداحان پايين منبر و يا روی پله 
ــتند، نبايد اكنون منبری طبال و دور  اول می نشس

گرم كن مداحان باشد و در بسيار اوقات مداحان 
از علما برجسته تر شوند.

ــنه  ــه ها بايد تش - كادر هيأت ها و خادمان جلس
ــگاه كند،  ــه آنها ن ــتمع ب ــند و مس ــت باش معرف
ــرون ماندن و بيرون  ــی خادمين و بي خودفراموش

رفتن از جلسه ها از آسيب های عزاداری است.
- كيفيت مداحی ها در صدا و سبک و هم از نظر 
معنوی از مسائلی است كه در عزاداری بايد آسيب 

شناسی شود.
ــباع كردن مستمع در برخی موارد مداحی و  - اش
تلقين برخی مداحان به مخاطب كه عشق ائمه فقط 
همين عزاداری هاست و شكستن خطوط قرمز و 
ــينه  ــطحی بار آوردن و باالخره س مخاطب را س

دريدن و لخت سينه زدن و هروله و...
جوانان و هيأتی ها بايد در يک سطحی با مخاطب 
ــوند ولی نبايد مخاطب زده شوند، امام  همراه ش
ــين )ع( جمله ای دارد كه اگر تابلوی هيأت  حس
ــائل درست می شود، حضرت  ما شود خيلی مس
ــوند كه بتوانند  ــانی با من همراه ش می گويد: كس
ــخصی  ــليقه های ش ــد، اگر از س ــذل جان كنن  ب
ــذت دل را  ــتيم و ل ــين )ع( گذش برای امام حس
ــراه و همدل واقعی  ــتيم می توانيم هم  كنار گذاش
ــن جمله امام  ــيم بايد اي ــزادار حقيقی او باش و ع
ــد واژه فهم فرهنگ  ــين )ع( را همچون كلي حس

حسينی بدانيم.

حجت االسالم محمد داستانپور در گفتگوی ویژه با زاینده رود:

بيشتر به داغ دل امام حسين)ع( بپردازيم تا به زخم تن آن بزرگوار
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

روز دوم
ــين )ع( در روز پنجشنبه دوم  1. امام حس
ــری به كربال  ــال 61 هج محرم الحرام س
وارد شد. عالم بزرگوار »سيد بن طاووس« 
نقل كرده است كه امام )ع( چون به كربال 
ــيد، پرسيد: نام اين سرزمين چيست؟  رس
ــنيد فرمود: اين  ــن كه نام كربال را ش همي
مكان جای فرود آمدن ما و محل ريختن 
خون ما و جايگاه قبور ماست. اين خبر را 
جدم رسول خدا )ص( به من داده است.

2. در اين روز حر بن يزيد رياحی ضمن 
نامه ای عبيداله  بن زياد را از ورود امام )ع( 

به كربال آگاه نمود.
3. در اين روز امام )ع( به اهل كوفه نامه ای 
نوشت و گروهی از بزرگان كوفه )كه مورد 
اعتماد حضرت بودند( را از حضور خود 

در كربال آگاه كرد. 
روز سوم 

ــک روز پس از ورود  ــعد ي 1. عمر بن س
امام )ع( به سرزمين كربال، يعنی روز سّوم 
ــپاهی از اهل كوفه  محرم با چهار هزار س

وارد كربال شد.
2. امام حسين )ع( قسمتی از زمين كربال 
ــد را از  كه قبر مطهرش در آن واقع می ش
اهالی نينوا و غاضريه به شصت هزار درهم 
ــرط كرد كه مردم را  خريداری و با آنها ش
برای زيارت راهنمايی نموده و زوار او را 

تا سه روز ميهمان كنند. 
ــعد مردی به نام  3. در اين روز عمر بن س
ــتاخی بود(  ــر بن عبداله )كه مرد گس كثي
ــام او را به  ــتاد تا پيغ را نزد امام )ع( فرس
ــاند. كثير بن عبداله  به عمر  حضرت برس
ــر بخواهيد در همين  ــعد گفت: اگ بن س
مالقات حسين را به قتل برسانم؛ ولی عمر 
ــت و گفت: در حال حاضر چنين  نپذيرف

قصدی نداريم. 
ــيد، ابو  هنگامی كه وی نزديک خيام رس
ــردی كه ظهر  ــداوی )همان م ثمامه صي
ــاد آورد و حضرت  ــورا نماز را به ي عاش
ــين )ع( بود.  او را دعا كرد( نزد امام حس
ــه او را ديد رو به امام عرض كرد:  همين ك
ــد، بدترين مردم  ــه می آي ــخص ك اين ش
ــيمه جلو  ــت. پس سراس روی زمين اس
ــيرت را بگذار و نزد  ــد و گفت: شمش آم
ــين )ع( برو. گفت: هرگز چنين  امام حس

نمی كنم. 
ــن روی  ــت م ــه گفت: پس دس ابوثمام
ــد تا پيامت را ابالغ كنی.  شمشيرت باش
ــه گفت: پيغامت را  گفت: هرگز! ابوثمام
ــرم، تو مرد  ــا برای امام بب ــپار ت به من بس
ــتی و من نمی گذارم بر  ــت كاری هس زش
ــوی. او قبول نكرد، برگشت  امام وارد ش
ــعد بازگو كرد.  ــرای ابن س ــرا را ب و ماج
ــرانجام عمر بن سعد با فرستادن پيكی  س
ــرای چه به اينجا  ــيد: ب ديگر از امام پرس
آمده ای؟ حضرت در جواب فرمود: مردم 
كوفه مرا دعوت كرده اند و پيمان بسته اند، 
به سوی كوفه می روم و اگر خوش نداريد 

بازمی گردم...
روز چهارم 

در روز چهارم محرم، عبيداله  بن زياد مردم 
كوفه را در مسجد جمع كرد و سخنرانی 
نمود و ضمن آن مردم را برای شركت در 
جنگ با امام حسين )ع( تشويق و ترغيب 

نمود. 
به دنبال آن 13 هزار نفر در قالب 4 گروه 

كه عبارت بودند از: 
ــن با چهار هزار  ــمر بن ذی الجوش 1. ش

نفر. 
2. يزيد بن ركاب كلبی با دو هزار نفر. 

3. حصين بن نمير با چهار هزار نفر. 
4. مضاير بن رهينه مازنی با سه هزار نفر. 
ــتند. به هم  ــپاه عمر بن سعد پيوس به س
ــتن نيروهای فوق از اين روز تا روز  پيوس

عاشورا بوده است. 
روز پنجم 

1. در اين روز عبيداله  بن زياد، شخصی به 
نام »شبث بن ربعی« را به همراه يک هزار 

نفر به طرف كربال گسيل داد.
2. عبيداله  بن زياد در اين روز دستور داد 
ــر  ــخصی به نام زجر بن قيس بر س تا ش
ــتد و هر كسی را كه قصد  راه كربال بايس
ياری امام حسين )ع( داشته و بخواهد به 
سپاه امام )ع( ملحق شود، به قتل برساند. 

همراهان اين مرد 500 نفر بودند.
ــام  ــه تم ــه ب ــا توج ــن روز ب 3. در اي

محدوديت هايی كه برای نپيوستن كسی 
به سپاه امام حسين )ع( صورت 

گرفت، مردی به نام »عامر بن ابی سالمه« 
ــاند و سرانجام در  خود را به امام )ع( رس

كربال در روز عاشورا به شهادت رسيد.
روز ششم 

ــن زياد نامه ای  ــن روز عبيداله  ب 1. در اي
ــعد فرستاد كه من از نظر  برای عمر بن س
ــواره و پياده تو را  نيروی نظامی اعم از س
ــته باش كه هر  تجهيز كرده ام. توجه داش
ــزارش كار تو را برای  ــب گ روز و هر ش

من می فرستند. 
ــدی  ــن روز حبيب بن مظاهر اس 2. در اي
ــرد: يابن  ــين )ع( عرض ك ــام حس  به ام
رسول اله ! در اين نزديكی طائفه ای از بنی 
اسد سكونت دارند كه اگر اجازه دهی من 
ــما  ــوی ش به نزد آنها بروم و آنها را به س

دعوت نمايم. 
ــام )ع( اجازه دادند و حبيب بن مظاهر  ام
ــا رفت و  ــرون آمد و نزد آنه ــبانگاه بي ش
ــان را برايتان  ــه آنان گفت: بهترين ارمغ ب
آورده ام، شما را به ياری پسر رسول خدا 
دعوت می كنم، او يارانی دارد كه هر يک 
ــت و  ــا بهتر از هزار مرد جنگی اس از آنه
ــت و به  ــز او را تنها نخواهند گذاش هرگ
دشمن تسليم نخواهند نمود. عمر بن سعد 
او را با لشكری انبوه محاصره كرده است، 
چون شما قوم و عشيره من هستيد، شما را 

به اين راه خير دعوت می نمايم.... 
ــد كه او را  در اين هنگام مردی از بنی اس
ــت  ــير« می ناميدند برخاس »عبداله  بن بش
ــتم كه اين  ــی هس و گفت: من اولين كس
دعوت را اجابت می كنم و سپس رجزی 

حماسی خواند: 
در حقيقت اين گروه آگاهند )در هنگامی 
كه آماده پيكار شوند و هنگامی كه سواران 
ــنگينی و شدت امر بهراسند( كه من  از س
ــجاع، دالور و جنگاورم،  ــده ای( ش )رزمن

گويا همانند شير بيشه ام.
ــان به 90  ــپس مردان قبيله كه تعدادش س
ــرای ياری  ــتند و ب ــيد برخاس نفر می رس
ــت كردند. در اين  ــين )ع( حرك امام حس
ميان مردی مخفيانه عمر بن سعد را آگاه 
ــام »اْزَرق« را با 400  ــرد و او مردی به ن ك
ــتاد. آنان در ميان  ــوار به سويشان فرس س
ــدند، در حالی كه  راه با يكديگر درگير ش
فاصله چندانی با امام حسين )ع( نداشتند. 
ــتند تاب  ــد دانس هنگامی كه ياران بنی اس
مقاومت ندارند، در تاريكی شب پراكنده 
ــدند و به قبيله خود بازگشتند و شبانه  ش
از محل خود كوچ كردند كه مبادا عمر بن 

سعد بر آنان بتازد. 
حبيب بن مظاهر به خدمت امام )ع( آمد 
و جريان را بازگو كرد. امام )ع( فرمودند: 

َة ااِلّ بِاهللّ ِ الَحْوَل َوال ُقوَّ
روز هفتم 

ــم محرم، عبيد اله  بن زياد  1. در روز هفت
ــعد، از وی  ــه ای به عمر بن س ضمن نام
خواست تا با سپاهيان خود بين امام حسين 
ــاران و آب فرات فاصله ايجاد كرده و  و ي

اجازه نوشيدن آب به آنها ندهد.
عمر بن سعد نيز بدون فاصله »عمرو بن 
ــريعه  ــوار در كنار ش حجاج« را با 500 س
ــی امام  ــتقر كرد و مانع دسترس فرات مس

حسين )ع( و يارانش به آب شدند. 
ــام عبدالها   ــه ن ــردی ب ــن روز م  2. در اي
ــن حصين ازدی )كه از قبيله بجيله بود(  ب
فرياد برآورد: ای حسين! اين آب را ديگر 
بسان رنگ آسمانی نخواهی ديد! به خدا 
ــره ای از آن را نخواهی  ــه قط ــوگند ك س

آشاميد، تا از عطش جان دهی! 
ــنگی  امام )ع( فرمودند: خدايا! او را از تش
بكش و هرگز او را مشمول رحمت خود 

قرار نده. 
حميد بن مسلم می گويد: به خدا سوگند 
ــدار او رفتم  ــه پس از اين گفتگو به دي ك
در حالی كه بيمار بود، قسم به آن خدايی 
ــت، ديدم كه  ــه جز او پروردگاری نيس ك
عبداله  بن حصين آنقدر آب می آشاميد تا 
شكمش باال می آمد و آن را باال می آورد و 
باز فرياد می زد: العطش! باز آب می خورد، 
ــود تا به  ــد. چنين ب ــيراب نمی ش ولی س

هالكت رسيد.
روز هشتم

1. خوارزمی در مقتل الحسين و 
خيابانی در وقايع االيام 

كه  نوشته اند 
در 

ــين )ع( و  ــرم، امام حس ــتم مح روز هش
اصحابش از تشنگی سخت آزرده خاطر 
ــام )ع( كلنگی  ــد؛ بنابراين ام ــده بودن ش
ــت خيمه ها به فاصله  ــت و در پش برداش
ــن را َكند،  ــوزده گام به طرف قبله، زمي ن
ــيدند و  آبی گوارا بيرون آمد و همه نوش
مشک ها را پر كردند، سپس آن آب ناپديد 
و ديگر نشانی از آن ديده نشد. هنگامی كه 
ــيد،  خبر اين ماجرا به عبيداله  بن زياد رس
پيكی نزد عمر بن سعد فرستاد كه به من 
ــيده است كه حسين چاه می َكند  خبر رس
ــت می آورد. به محض اينكه  و آب به دس
اين نامه به تو رسيد، بيش از پيش مراقبت 
كن كه دست آنها به آب نرسد و كار را بر 
حسين )ع( و يارانش سخت بگير. عمر بن 

سعد دستور وی را عمل نمود.
2. در اين روز يزيد بن حصين همدانی از 
ــعد  امام )ع( اجازه گرفت تا با عمر بن س
گفتگو كند. حضرت اجازه داد و او بدون 
آنكه سالم كند بر عمر بن سعد وارد شد؛ 
عمر بن سعد گفت: ای مرد همدانی! چه 
ــالم كردن به من بازداشته  چيز تو را از س
است؟ مگر من مسلمان نيستم؟ گفت: اگر 
تو خود را مسلمان می پنداری پس چرا بر 
عترت پيامبر شوريده و تصميم به كشتن 
ــرات را كه حتی  ــه ای و آب ف ــا گرفت آنه
حيوانات اين وادی از آن می نوشند از آنان 

مضايقه می كنی؟ 
ــر انداخت و  ــه زي ــر ب ــعد س عمر بن س
ــن می دانم كه آزار  ــت: ای همدانی! م گف
ــت، من در  ــه اين خاندان حرام اس دادن ب
لحظه های حساسی قرار گرفته ام و نمی دانم 
بايد چه كنم؛ آيا حكومت ری را رها كنم، 
ــوزم؟ و  ــتياقش می س حكومتی كه در اش
ــين آلوده گردد،  ــتانم به خون حس يا دس
ــه می دانم كيفر اين كار، آتش  در حالی ك
ــت؟ ای مرد همدانی! حكومت ری به  اس
منزله نور چشمان من است و من در خود 

نمی بينم كه بتوانم از آن گذشت كنم. 
يزيد بن حصين همدانی بازگشت و ماجرا 
را به عرض امام )ع( رساند و گفت: عمر 
بن سعد حاضر شده است شما را در برابر 

حكومت ری به قتل برساند.
ــاران خود به نام  ــام )ع( مردی از ي 3. ام
عمرو بن قرظه را نزد ابن سعد فرستاد و 
از او خواست تا شب هنگام در فاصله دو 

سپاه با هم مالقاتی داشته باشند. 
ــب هنگام امام حسين )ع( با 20 نفر و  ش
ــعد با 20 نفر در محل موعود  عمر بن س
حاضر شدند. امام حسين )ع( به همراهان 
ــتور داد تا برگردند و فقط برادر  خود دس
ــر را  ــدش علی اكب ــاس و فرزن ــود عب خ
ــعد نيز  ــت. عمر بن س نزد خود نگاه داش
ــش را نگه  ــص« و غالم ــدش »حف فرزن

داشت و بقيه را مرخص كرد. 
ــعد هر بار  ــات عمر بن س ــن مالق در اي
ــه فرمود: آيا  ــئوال امام )ع( ك در برابر س
ــی؟ عذری  ــا من مقاتله كن می خواهی ب
ــم خانه ام را  آورد. يک بار گفت: می ترس
خراب كنند! امام )ع( فرمود: من خانه ات 
را می سازم. ابن سعد گفت: می ترسم اموال 
و امالكم را بگيرند! فرمود: من بهتر از آن 
را به تو خواهم داد، از اموالی كه در حجاز 
ــت: من در كوفه  ــعد گف دارم. عمر بن س
ــم ابن زياد  بر جان افراد خانواده ام از خش
ــم آنها را از دم شمشير  بيمناكم و می ترس

بگذراند. 
ــاهده كرد عمر  حضرت هنگامی كه مش
ــاز نمی گردد،  ــعد از تصميم خود ب بن س
از جای برخاست در حالی كه می فرمود: 
ــود؟ خداوند جانت را در  تو را چه می ش
بسترت بگيرد و تو را در قيامت نيامرزد. به 
خدا سوگند! من می دانم كه از گندم عراق 

نخواهی خورد! 
ابن سعد با تمسخر گفت: جو 

ما را بس است.

4. پس از اين ماجرا، عمر بن سعد نامه ای 
به عبيدالّه  نوشت و ضمن آن پيشنهاد كرد 
كه حسين )ع( را رها كنند؛ چرا كه خودش 
ــت كه يا به حجاز برمی گردم يا  گفته اس
ــی روم. عبيدالّه  در  ــه مملكت ديگری م ب
حضور ياران خود نامه ابن سعد را خواند، 
شمر بن ذی الجوشن سخت برآشفت و 
نگذاشت عبيدالّه  با پيشنهاد عمر بن سعد 

موافقت كند.
روز نهم 

1. در روز نهم محرم )تاسوعای حسينی( 
ــه ای كه از  ــن با نام ــمر بن ذی الجوش ش
ــت از »نُخيله« كه لشكرگاه و  عبيداله  داش
ــتاب بيرون آمد و  پادگان كوفه بود، با ش
ــنبه )نهم محرم(  پيش از ظهر روز پنجش
وارد كربال شد و نامه عبيداله  را برای عمر 

بن سعد قرائت كرد. 
ــمر گفت: وای بر تو! خدا  ابن سعد به ش
خانه ات را خراب كند، چه پيام زشت و 
ننگينی برای من آورده ای. به خدا قسم! تو 
عبيداله  را از قبول آنچه من برای او نوشته 

بودم بازداشتی و كار را خراب كردی...
2. شمر كه با قصد جنگ وارد كربال شده 
ــود، از عبيداله  بن زياد امان نامه ای برای  ب
ــود و از جمله حضرت  خواهرزادگان خ
عباس )ع( گرفته بود كه در اين روز امان 
نامه را بر آن حضرت عرضه كرد و ايشان 

نپذيرفت. 
ــمر نزديک خيمه امام حسين )ع( آمد  ش
و عباس، عبداله ، جعفر و عثمان )فرزندان 
امام علی )ع( كه مادرشان ام البنين )ع( بود( 
را طلبيد. آنها بيرون آمدند، شمر گفت: از 
ــان امان گرفته ام. آنها همگی  عبيداله  برايت
گفتند: خدا تو را و امان تو را لعنت كند، ما 
امان داشته باشيم و پسر دختر پيامبر امان 

نداشته باشد؟!
ــد كه  ــگ ش ــالن جن ــن روز اع 3. در اي
حضرت عباس )ع( امام )ع( را باخبر كرد. 
ــين )ع( فرمود: ای عباس! جانم  امام حس
فدای تو باد، بر اسب خود سوار شو و از 

آنان بپرس كه چه قصدی دارند؟ 
حضرت عباس )ع( رفت و خبر آورد كه 
اينان می گويند: يا حكم امير را بپذيريد يا 

آماده جنگ شويد. 
ــين )ع( به عباس فرمودند: اگر  امام حس
می توانی آنها را متقاعد كن كه جنگ را تا 
ــب را مهلت  فردا به تأخير بيندازند و امش
ــا ما با خدای خود راز و نياز كنيم  دهند ت
و به درگاهش نماز بگذاريم. خدای متعال 
می داند كه من به خاطر او نماز و تالوت 

قرآن را دوست دارم.
ــپاهيان دشمن  حضرت عباس )ع( نزد س
ــت و از آنان مهلت خواست. عمر  بازگش
ــت  ــعد در موافقت با اين درخواس بن س
ــت، سرانجام از لشكريان خود  ترديد داش
پرسيد كه چه بايد كرد؟ عمرو بن حجاج 
گفت: سبحان اله ! اگر اهل ديلم و كفار از 
تو چنين تقاضايی می كردند سزاوار بود كه 

با آنها موافقت كنی. 
ــتاده عمر بن سعد نزد عباس  عاقبت فرس
ــما تا فردا مهلت  )ع( آمد و گفت: ما به ش
ــما را به  ــديد ش ــليم ش می دهيم، اگر تس
ــپاريم، وگرنه دست از شما  عبيداله  می س

برنخواهيم داشت.
چهار حادثه مهم شب عاشورا 

ــورا به محمد بن بشير  ــب عاش 1. در ش
حضرمی يكی از ياران امام حسين )ع( خبر 
دادند كه فرزندت در سرحد ری اسير شده 
است. او در پاسخ گفت: ثواب اين مصيبت 
او و خود را از خدای متعال آرزو می كنم و 
دوست ندارم فرزندم اسير باشد و من زنده 
ــين )ع( چون سخن او را  بمانم. امام حس
شنيد فرمود: خدا تو را بيامرزد، من بيعت 
خود را از تو برداشتم، برو و 
در آزاد 

كردن فرزندت بكوش. 
ــير گفت: در حالی كه زنده  محمد بن بش
هستم، طعمه درندگان شوم اگر چنين كنم 

و از تو جدا شوم. 
امام )ع( پنج جامه به او داد كه هزار دينار 
ارزش داشت و فرمود: پس اين لباس ها را 
ــت بسپار تا در  به فرزندت كه همراه توس

آزادی برادرش مصرف كند.
ــب  ــخنرانی ش ــين )ع( در س 2. امام حس
ــهادت ياران خود داد  ــورا خبر از ش عاش
ــارت داد. در  ــان را به پاداش الهی بش و آن
اين مجلس »قاسم بن الحسن« به امام )ع( 
عرض كرد: آيا من نيز به شهادت خواهم 
ــيد؟ امام با عطوفت و مهربانی فرمود:  رس
ــت؟  ــدم! مرگ در نزد تو چگونه اس فرزن
ــرد: ای عمو! مرگ در كام من از  عرض ك
ــت. امام )ع( فرمودند:  عسل شيرين تر اس
ــيد،  ــهادت خواهی رس آری تو نيز به ش
ــختی مبتال شوی و  بعد از آنكه به رنج س
هم چنين پسرم عبداله  )كودک شيرخوار( 

به شهادت خواهد رسيد. 
قاسم گفت: مگر لشكر دشمن به خيمه ها 
ــام )ع( به ماجرای  هم حمله می كنند؟ ام
شهادت عبداله  اشاره نمودند كه قاسم بن 
ــن تاب نياورد و زار زار گريست و  الحس

همه بانگ شيون و زاری سر دادند.
ــب عاشورا دستور دادند  3. امام )ع( در ش
ــا، خندقی را  ــرای حفظ حرم و خيمه ه ب
پشت خيمه ها حفر كنند. حضرت دستور 
داد به محض حمله دشمن چوب ها و خار 
و خاشاكی كه در خندق بود را آتش بزنند 
تا ارتباط دشمن از پشت سر قطع شود و 

اين تدبير امام )ع( بسيار سودمند بود.
4. مرحوم شيخ صدوق در كتاب ارزشمند 
»امالی« نوشته است: شب عاشورا حضرت 
علی اكبر )ع( و 30 نفر از اصحاب به دستور 
ــريعه فرات آب آوردند. امام  امام )ع( از ش
)ع( به ياران خود فرمود: برخيزيد، غسل 
كنيد و وضو بگيريد كه اين آخرين توشه 

شماست.
روز عاشورا 

ــک 72 يار و  ــک ميدانی دوباره، اين و اين
ــه رحم و  ــمن كينه  توزی ك ــزاران دش ه
مروت را از ازل نياموخته اند. اينک عاشورا 
ــم كم گفته ايم، از  ــه هر چه از آن بگويي ك
برخوردهای جاّلدانه سپاه عمر بن سعد، يا 
عنايت ها و الطاف سيدالشهداء عليه السالم. 
سردارانی، سپاه عظيمی را به سوی جهنم 
ــكر  رهبری می كردند و امام معصومی لش
ــارت  ــت بش ــداد خود را به بهش كم تع
ــرانجام شهادت، خون، نيزه،  می داد... و س
عطش و اطفال، تازيانه و سرهای بريده، آه 

از اسارت و شام، آه از خرابه و... 
نهم محرم سال 61 هجری

واپسين روز پنجشنبه نهم محرم، عمر سعد 
ــين  ــان يورش به خيمه گاه امام حس فرم
ــام )ع( از تصميم  ــرد. ام ــادر ك )ع( را ص
ــپاه يزيد مطلع گشته بيست تن  نهايی س
از اصحاب خود را به فرماندهی حضرت 
عباس )ع( به نزد لشكريان مهاجم فرستاد. 
ــاس )ع( فرمود: چه می خواهيد و چه  عب
اراده داريد؟ گفتند: فرمان از امير رسيده كه 
ــويد يا با  ــليم ش به حكم او تن داده و تس
شما جنگ كنيم. مطلب به اطالع امام )ع( 
ــيد و آن حضرت آن شب را تقاضای  رس
ــت كرد و  ــعد موافق مهلت كرد. عمر س
جنگ به طور موقت متوقف گرديد. شمر 
ــه ای را از طرف  ــن امان نام بن ذی الجوش
ــاس )ع(، عون  ابن زياد برای حضرت عب
و جعفر آورد كه با عكس العمل شديد آن 

بزرگواران رو به رو گرديد و برگشت.
دهم محرم سال 61 هجری

ــيره ای  اختالف های قومی، نزاع های عش
ــپاهی را تشكيل داد  و جاهليت اموی، س
ــورش و  تا در مقابل فرزند پيامبر كه به ش
ــده، قد علم كند و جز  خروج متهم گردي
به كشتن وی و يارانش قانع نمی شود. اما 
حادثه های اين روز: شيخ مفيد عليه الرحمه 
ــين )ع( می گويد:  به نقل از علی بن حس
ــورا، امام )ع( به مناجات  صبح روز عاش
ــن در حالی  ــدا پرداخت و اي با خ

كه  ــپاه دشمن در بود  س
اطراف خيمه ها 

به جوالن می پرداختند. امام )ع( اصحاب 
ــروع جنگ باز می داشت و  خود را از ش
می فرمود:  من خوش ندارم آغاز به جنگ 
با ايشان كنم. امام )ع( به مقابل لشگر كوفه 
ــرد. ابتدا از اصل  آمد و خود را معرفی ك
و نسب خود گفت و حديث رسول خدا 
)ص( را يادآورشان شد كه فرمودند: اين دو 
سرور جوانان اهل بهشت هستند. پس اگر 
سخن مرا تصديق بكنيد حق همان است 
به خدا از روزی كه دانسته ام خدا دروغگو 
ــه ام و اگر به  ــمن دارد دروغ نگفت را دش
ــبت دهيد پس همانا در ميان  دروغم نس
شما كسانی هستند كه اگر از آنان بپرسيد 
شما را به آنچه آگاهی دهند... امام)ع( در 
ــكريان با صدای بلند  ادامه خطاب به لش
ــبث بن ربعی! ای حجار  فرمود:... ای ش
ــعث و ای يزيد  بن ابجر، ای قيس بن اش
ــتيد كه  ــما به من ننوش بن حارث! آيا ش
ــيده و باغ ها سرسبز شده و تو  ميوه ها رس
ــاری ات وارد خواهی  ــكری آماده  ي بر لش
ــد؟! اتفاق مهم ديگر اين روز پيوستن  ش
حر بن يزيد« به سپاه امام )ع( بود. او پس 
ــت خود عذرخواهی  از اينكه از عمل زش
ــپاه  ــرد و به درگاه خدا توبه نمود به س ك
ــعد اولين تير را  امام پيوست. عمر بن س
به طرف اصحاب امام انداخت و به دنبال 
آن جنگ شعله ور گرديد. سپاه اندک ولی 
ــين )ع(  ــاوم، معتقد و مؤمن امام حس مق
ــجاعانه جنگيدند و به درجه شهادت  ش
ــپاه كوفه از چپ و راست بر  رسيدند. س
ــد. حر بن  ــين )ع( هجوم بردن ــام حس ام
يزيد، نافع بنی هالل، مسلم بن عوسجه، 
ــهادت رسيدند.  يكی پس از ديگری به ش
ــوذب غالم شاكر و  ــعد، ش حنظله بن س
ــبيب شاكری هر يک پس از  عابس بن ش
پند و اندرز به سپاه كوفه با كشتن تعدادی 
 از سپاهان شيطان به شهادت می رسيدند. 
ــين )ع( پس از رشادت ها به  علی بن حس
دست قوم جهول به شهادت رسيد. مدتی 
ــهادت  ــت كه ياران امام )ع( به ش نگذش
ــيدند و امام )ع( در بين آن همه لشكر  رس

تنها ماند.
تيرهای زيادی بر بدن شريف آن حضرت 
ــام هجوم بردند.  ــو به ام زدند. و از هر س
زرعه بن شريک ضربتی به شانه چپ آن 
ــنان بن  ــوار زده آن را جدا كرده، س بزرگ
انس نيزه به بدن آن مظلوم زد و سر آن امام 
همام توسط شمر از پيكرش جدا گرديد. 
در اينجا به طور فهرست  وار خالصه ای از 
ــورا، كه در كتاب های  اتفاق های ايام عاش

زيادی ذكر آن رفت را بر می شمريم:
ــرت زينت )س(  ــان حالی حض  پريش
ــنيدن اشعار »يا دهر اف لک من  پس از ش

خليل...« از امام حسين )ع(.
 اقدام امام )ع( به حفر چاه، پس از آنكه 
آب را بر روی امام بستند و آگاهی عبيداله 

از آن.
ــاس جهت آوردن   جريان موفقيت عب
ــی تن از  آب برای اصحاب به همراهی س
ــين )ع( و لقب يومئذ  جنگاوران امام حس

العباس السقاء.
 اظهار وفاداری سعد بن عبدالهل حنفی، 
ــبت به  بريد بن خضير و زهير بن قين نس
ــنهاد مذاكره با عمر سعد و  امام )ع( و پيش

پذيرش آن حضرت.
 گفتگوی امام )ع( با سپاه دشمن و پاسخ 
ــمر بن ذی الجوشن كه ما نمی فهميم  ش
ــب ابن مظاهر  ــه می گويی و حبي  تو چ
گفت: خدا دل تو را از پذيرش سخن حق 

مهر كرده است. )ص 145، ارشاد مفيد(. 
 استمهال امام حسين )ع( از لشكر دشمن 

در روز عاشورا.
ــه امام )ع(  ــادآوری وقت نماز ظهر ب  ي
ــام ابوثمامه  ــی از يارانش به ن ــط يك توس

صائدی. و دعای امام در حق او.
 خواندن نماز ظهر در قالب نماز خوف 
ــيدن تعدادی از يارانش  و به شهادت رس

مانند سعيد بن عبداله حنفی.
 غارت خيمه های امام حسين )ع( توسط 
سپاه كوفه و عدم توجه به مذاكره های عمر 

سعد.
ــب تازی بر پيكر شهدا   اس
ــرهای  و جدا كردن س
ــای  ــريف از بدن ه ش

مطهرشان.
ــرا از  ــور دادن اس  عب

قتلگاه شهيدان.

ويژه عاشورا
دریچه

روز شـمار حماسه حسينی

استاد احمد مقيمی
)برگردان بخشی از نوار مصاحبه(

ــئوال می شود،   به طور معمول وقتی از تعريف عزاداری س
ــت ولی وقتی عزاداری اهل بيت )ع(  ــن اس جواب ها روش
و امام حسين )ع( مطرح می شود، فضا و مدلی از عزاداری 
جلوه گر می شود كه به آن هيأت، جلسه عزاداری، روضه و 
يا مقتل خوانی می گويند، اما مهم تر از لفظ، آن است كه ما 
ــن كنيم و بدانيم كه عزاداری  تكليف خود را در معنا روش
ــت يا وسيله؟ آيا عزاداری فی نفسه چيزی است  هدف اس
ــيله،  ابزار و يا  ــيم يا اينكه عزاداری وس ــه بايد به آن برس ك
ــت برای رسيدن از يک نقطه به نقطه ای ديگر، نوع  پلی اس
ــن شود. آن  ــين )ع( بايد روش نگاه ما به عزاداری امام حس
ــاس خطر می شود و نقاط منفی و تهديد به  جايی كه احس
حساب می آيد جايی است كه نگاه ما به عزاداری به عنوان 
ــود و آن زمان است  ــيله مطرح ش يک هدف و نه يک وس
ــاد و ما خود هدف را گم  ــه آن اتفاق نامبارک خواهد افت ك
خواهيم كرد و هدف اصلی را در افعال ما جا می ماند، از آن 
ــويم و آن زمان است كه عزاداری ما به قيام امام  دور می ش
حسين )ع( و سال 61 هجری متوقف می شود، ممكن است 
حسين )ع( را بشناسيم اما هويت حسينی را درک نكرده ايم. 
»انی سلم لمن سالمكم« را فهميده ايم ولی »الی يوم القيامه« 
ــزاداری را هدف ديديم  ــم و وقتی خود ع را درک نكرده اي
ــويم كه اين ابتدای خسران بوده  دچار توقف تاريخی می ش
ــود عزاداری را هدف  ــت كه وقتی خ و ضرر ديگر اين اس
ديديم مجبور می شويم برای اينكه آن را سرپا نگهداريم در 
ــوآوری كرده و مدل جديد در رفتار  آن تنوع ايجاد كنيم،  ن
ــاخانه  عزاداری ابداع كنيم و در نهايت عزاخانه را به تماش
تبديل كنيم و بدعت آوری را پيشه سازيم و در پس انحراف 
ــا و روش ها خود به خود از تمام هدف های عالی  در ابزاره

فاصله بگيريم.
ــالم به  بله بايد بدانيم كه عزاداری در مكتب اهل بيت و اس
عنوان يک وسيله است و برای رسيدن به هدفی واال به كار 
ــيله را توجه نمی كند و  ــی رود كه در مكتب ما هدف وس م

هدف مقدس، ابزار مقدس خود را نياز دارد.
ــتگاه آخر باشد، نبايد چون يک  نبايد عزاداری هدف و ايس
ــيله رسيدن  پل بر روی آن توقف كنيم بلكه بايد آن را وس
ــير الی ا... بدانيم، آنها كه عزاداری  به هدف های بزرگ تر س
ــت به بدعت و نوآوری و انحراف از  را هدف می دانند دس
ــوند و  ــل می زنند و از هدف اصلی عزاداری دور می ش اص
كم كم در مسيری می افتند كه سعی می كنند به هدف اصلی 
عزاداری ضربه بزنند و باعث بروز بدعتی می شوند كه از آن 
به عنوان »هيأت عليه هيأت« تعبير می شود، آنها چنان هيأت 
و عزاداری را هدف می كنند كه كسی نتواند آن را نقد كرده 
و در آن ورود پيدا كند، هاله ای دور آن متصور می شويم كه 
تمام هدف های متعالی را فدای آن نوع هيأت داری می كنيم 
و با فراموش كردن هدف ها دچار روزمرگی، تنوع طلبی و 
ــويم و انحراف هايی را در عزاداری  نوآوری و بدعت می ش
مرتكب می شويم كه خود عليه هدف های متعالی آن اقدام 

می كنيم.
در حقيقت نقطه برجسته عزاداری ها در فرهنگ ما معطوف 
به فرهنگ عاشورا است و هدف از عزاداری  هم بايد همان 
هدف قيام عاشورا باشد و اگر اين مهم شكل گرفت به طور 
قطع عزاداری حركتی معنا دار و در حكم جهاد می شود كه 
ــين )ع( را دارای هويتی حسينی و سازنده  عزادار امام حس
ــعی كرده اند هدف امام حسين )ع( از  می نمايد. بسياری س
ــيدن به حكومت ذكر كنند كه اين سخن ياوه ای  قيام را رس
ــت چرا كه امام حسين )ع( از سحرگاه 28 رجب  بيش نيس
ــال 60 كه از مدينه خارج می شوند تا به كربال برسند، 5  س
يا 6 ماه در راه بوده اند و در منازلی كه طی كرده اند در منزل 
زواله كه در اواسط راه بوده است متوجه شهادت مسلم بن 
عقيل شده اند و پيمان شكنی كوفيان را به وضوح ديدند پس 
اگر هدف رسيدن به حكومت بود، به طور قطع غيرممكن 
می نمود ولی حضرت ادامه دادند پس هدف ايشان حكومت 
نبوده است. برخی می خواهند هدف حضرت را شهيد شدن 
بنامند و بگويند امام حسين )ع( با دانايی به سمت شهادت 
ــوا كنند كه اين حرف نيز ناقص است،  رفتند تا ظالم را رس
ــال  چرا كه دو بار ديگر نيز در مواجهه با يزيد، يكی در س
ــال 60 كه حاكم  56 هجری و ديگری در 27 ماه رجب س
ــهادت حضرت بود ولی  مدينه رأی می خواهد، موقعيت ش
قرار نبود حضرت آنجا شهيد شوند و اين خون می بايست 
ــی و اجتماعی تأثيرگذار  در يک صحنه باز تاريخی، سياس
ــود،  پس هدف از عاشورا نه حكومت بوده است  ريخته ش
ــهادت، بلكه اين دو نتيجه حركت امام حسين )ع(  و نه ش
بوده و امام حسين )ع( در مسير اصالح دين امت به عنوان 
ــالح در جامعه به عنوان  ــک هدف متعالی تصميم به اص ي
ــس در عزاداری ها نيز بايد  ــت اصلی می گيرد، پ يک حرك
ــينی را كه  ــينی نگاه كرد و هويت حس به هدف واالی حس
ــت در نظر گرفت، در وصيت  همواره اصالح دين امت اس
مكتوب امام حسين )ع( به محمد حنفيه می خوانيم كه امام 
فرموده اند: خارج نشدم برای شر و قدرت طلبی، من برای 
امر به معروف و نهی از منكر و برای اصالح دين امت جدم 
ــت كه اگر هدف از  ــدم، پس واضح اس از مدينه خارج ش
عزاداری حسينی دنباله روی از هدف قيام عاشورا باشد، پس 
بايد در خدمت اصالح همه جانبه فردی و اجتماعی جامعه 
اسالمی باشد و در بر گيرنده امر به معروف و نهی از منكر 
ــالم و اگر  ــای داری محورهای حقيقی دين امت اس و برپ
خروجی يک عزاداری به اين هدف ها نزديک شود در مسير 
هدف عاشورا به عنوان يک وسيله كارساز بوده است و اگر 
چنين نباشد بايد بدانيم كه خود عزاداری برای ما هدف شده 

است و در خسران و بدعت و گمراهی به سر می بريم.

 عزاداری هدف نيست
 پلی است برای رسيدن به 

هدف های قيام عاشورا
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رئيسی: 

پرسپوليس تيم 
جنگنده ای است

اكران فيلم زندگی 
 كاسياس 
در ژانويه

نژاد زمانی: 

برای برد ذوب آهن 
به اصفهان 
می رويم

ــال فوالد ماهان گفت: بازی سختی   بازيكن تيم فوتس
ــتيم اما با جنگندگی بازيكنانمان  ــاری داش برابر راه س
ــت بياوريم.  ــاری به دس ــيرين در س ــک برد ش ــتيم ي  توانس
ــال فوالد ماهان اصفهان كه  ــی بازيكن تيم فوتس مجيد رئيس
ــاری دو گل از پنچ گل تيمش را به ثمر  در بازی برابر راه س
ــاند اظهار داشت: با تدابير مربيان تيم توانستيم يک بازی  رس
تاكتيكی و صبورانه ای را برابر راه ساری به نمايش بگذاريم 
ــه وارد دروازه حريف  ــود ك ــی ب ــج گل ــل آن پن ــه حاص  ك

شد. 
رئيسی در خصوص بازی هفته آينده تيمش برابر پرسپوليس 
تهران خاطر نشان كرد: درست است كه پرسپوليس در انتهای 
ــان می دهد  ــر می برد اما نتيجه بازی هايش نش جدول به س
ــد. هر چند كار  ــوده و نزديک بازی می كن ــيار جنگنده ب بس
ــختی داريم اما اميدوارم بتوانيم اين تيم را شكست دهيم.  س
ــال  ــان از هفته هفدهم رقابت های ليگ برتر فوتس فوالدماه
كشور يكشنبه در ورزشگاه پيروزی ميزبان پرسپوليس تهران 

خواهد بود.

ــت درواز ه بان تيم فوتبال  ــينمايی از سرگذش يک فيلم س
رئال مادريد ژانويه اكران خواهد شد. 

ــپرس، اين فيلم كه با سرمايه مشترک  به گزارش روزنامه اكس
ــپانيا و آرژانتين از زندگی ورزشی و خصوصی  ــور اس دو كش
كاسياس تهيه شده، قرار است هم زمان با شروع سال نو ميالدی 
بر روی پرده سينماهای اين كشور اروپايی به نمايش درآيد و 
بعد در ساير نقاط جهان پخش شود. در اين اثر هنری بازيكن 
ــاله و كاپيتان كهكشانی های مادريدی به همراه نامزدش  29 س
ــگر زن اسپانيا در مورد  ــئوال های سارا كاربونرئو، گزارش به س
ــتگی  ــخ می دهند و بدون ايجاد خس موضوع های مختلف پاس
ــاگر، صحنه های مرتبط با پاسخ به شكل هنرمندانه ای به  تماش

نمايش در می آيد. 
ــكل هايی كه مدير  ــياس در دو بخش مهم از فيلم به مش كاس
برنامه برای او به وجود آورده و نيز خاطره هايش از جام  جهانی 
اشاره می  كند. اين اثر نيمه  مستند و داستانی »آفسايد« نام دارد 
ــپانيا و آرژانتين آن را توليد  ــی از چند كارگردان اس كه گروه

كرده اند.

ــد داريم مانند  ــگاه مس كرمان گفت: قص  مديرعامل باش
آديداس صاحب برندی در توليد لباس ورزشی شويم. 

فتح اله نژاد زمانی در مورد سفرش به كشور چين گفت: با توجه 
به اينكه كنفدراسيون فوتبال آسيا از باشگاه ها خواسته درآمدزايی 
ــته باشند و بتوانند هزينه های خودشان را تأمين كنند ما هم  داش
 M.E.S به فكر ايجاد يک برند در توليد لباس ورزشی با عنوان
ــی خود را توليد كرده و برای  ــاک ورزش افتاده ايم تا بتوانيم پوش
ــز با تخفيف قابل توجهی لباس تهيه  ــگاه ني كانون هواداران باش
ــس كرمان عنوان  ــه در مورد وضعيت تيم م ــم. وی در ادام  كني
كرد: نتيجه های خوبی گرفته ايم اما در ديدار با پاس همدان بازيكنان 
يک فرصت عالی را در كرمان از دست دادند و نتوانستند سه امتياز 
مسابقه را بگيرند هرچند ركورد شكست ناپذيری تيم هم چنان 
ــابقه اخير باختی نداشته ايم. مديرعامل  ادامه دارد و ما در 15 مس
ــگاه مس كرمان با اشاره به ديدار با ذوب آهن در هفته آينده  باش
ــت رفته هفته گذشته را در هفته  گفت: می خواهيم امتياز از دس
آينده و در مسابقه با ذوب آهن جبران كنيم. ما در اين ديدار برنده 

مي شويم و برای موفقيت به اصفهان سفر خواهيم كرد. 

خبر

مراسم عزاداری 
هواداران سپاهان و ذوب آهن

سپاهان با شكست راه آهن
حریف پرسپوليس شد

شكست سنگين العين
حریف سپاهان برد و صدرنشين ماند

 دو بازیكن صربستانی 
در تيم توزین الكتریك

ــا تيم ملی  ــتانه خود ب ــورمان ديدار دوس ــال كش تيم ملی فوتس
ــال  ــزار خواهد كرد. تيم ملی فوتس ــان برگ ــک را در اصفه بلژي
ــورمان در تاريخ 24  ــال كش ــک برای رويارويی با تيم ملی فوتس بلژي

دی ماه وارد تهران می شود. 
ــفر می كند تا طی  ــورمان به اصفهان س ــم پس از ورود به كش ــن تي اي
ــهر برگزار  ــتانه در اين ش ــه ديدار دوس ــای 25 تا 27 دی ماه س روزه
ــنبه 25 دی  ــال بلژيک در روز ش ــاس برنامه، تيم ملی فوتس كند. براس
ــورمان  ــروزی اصفهان به مصاف تيم ملی كش ــالن پي  ماه 1389 در س
خواهد رفت، يک روز پس از اين مسابقه برابر اميدهای فوتسال ايران 
ــل تيم فوالدماهان اصفهان در  ــی می كند و با رويارويی مقاب صف آراي
ــخ 27 دی ماه به ديدارهای تداركاتی خود در ايران پايان می دهد.  تاري
ــال بلژيک در آخرين دوره مسابقه های فوتسال قهرمانی  تيم ملی فوتس
ــا و اوكراين ناكام  ــا تيم های قدرتمند ايتالي ــا در رقابت گروهی ب اروپ
ــا راه پيدا  ــر اين رقابت ه ــت تيم برت ــت به جمع هش ــد و نتوانس  مان

كند.

زاینده رود
ــپاهان و ذوب آهن به  ــم فوتبال اصفهانی س ــون هواداران دو تي كان
مناسبت ايام تاسوعا و عاشورا مراسم عزاداری بزگرا می كنند، سپاهانی ها در 
يک هيأت عزاداری با عنوان محبان حضرت زهرا)س( در حسينيه ملک و 
حسينيه عاشورائيان به عزاداری می پردازند و كانون هواداران ذوب آهن نيز 
از صبح روز تاسوعا در هيأت شاهزاده ابراهيم واقع در ميدان قدس مراسم 
ــهدا حركت  ــمت گلزار ش ــت و بعد از آن به س ويژه ای برپا خواهند داش
خواهند كرد. گفتنی است: حسينيه ملک در خيابان هشت بهشت غربی و 

هيأت عاشورائيان نيز در خيابان سعادت آباد واقع شده است.

زاینده رود
ــپاهان اصفهان كه اين روزها در خط  ــم فوتبال فوالد مباركه س تي
ــتم نهايي جام حذفي  ــاي پرگل قرار دارد در مرحله يک هش پيروزي ه
ــم راه آهن را  ــا نتيجه 4 بر صفر تي ــور، مقتدرانه و ب ــگاه هاي كش باش
ــت داد و به مرحله بعد صعود كرد تا بار ديگر با تيم پرسپوليس  شكس

تهران رو به رو شود.
ــد ابراهيمي،  ــازي هادي عقيلي، امي ــپاهان را در اين ب ــاي تيم س  گل ه
ــن ترتيب فوالد  ــاندند. به اي ــا عنايتي به ثمر رس ــم توره و رض ابراهي
ــود قهرماني جام  ــداوم موفقيت هاي خ ــت تا با ت ــپاهان اميدوار اس س
ــت آورد و بر افتخارهاي گذشته  ــور را به دس ــگاه هاي كش حذفي باش

خود بيفزايد.

ــوالد مباركه  ــازان و معلوالن ف ــدازی جانب ــكار تيم تيران ورزش
ــن موفق به  ــيايی گوانگژو چي ــای پارا آس ــپاهان در رقابت ه س
ــب مدال برنز شد. سيده اعظم رضايی در ماده تفنگ بادی 10 متر  كس
ــان برنز دست پيدا كند. در  ــد با ثبت ركورد 391 امتياز به نش موفق ش
اين ماده نمايندگان كشور ميزبان با ركوردهای 397 و 394 عنوان های 

قهرمانی و نايب قهرمانی را از آن خود كردند.

ورزش

این حسين كيست كه عالم همه 
دیوانه اوست....

زاینده رود
ــاليان زيادی است كه در ايران  مراسم سوگواری س
ــم ماندگار و جاری است. اين مراسم قرن هاست  يک رس
ــود و  ــترده مردم برگزار می ش ــكوه و با حضور گس با ش
ورزشكاران هم كه به مرام، معرفت و پهلوانی معروفند از 
پايه های اصلی هيأت های عزاداری به حساب می آيند. 
ــال گذشته خبری از ورزشكاران حرفه ای نبود و  تا 60 س
ــان دادن ارادت خود  پهلوانان راه و روش خاصی برای نش
به اباعبداله داشتند. در سال های اخير ورزشكاران حرفه ای 
ــوتان خود را پيش گرفتند و بسياری از آنها  رويه پيشكس
هيأت های مخصوص خود را دارند. در اين ميان حضور 
ورزشكاران معروف در مراسم عزاداری باعث جذب افراد 

زيادی به اين هيأت ها شده است.
 يكی از معروف ترين اين هيأت ها، هيأت عزاداری فرهاد 
كاظمی است كه در محله جواديه تهران برگزار می شود. 
هرچند اين مربی سرشناس سال هاست در شهرهای ديگر 
مربيگری می كند اما برای دهه اول محرم خود را به تهران 
ــاند. البته طی سال های گذشته او كمتر می تواند  می رس
ــد ولی چهار شب پايانی را  ــب را در تهران باش هر 10 ش
ــور دارد. او كه خود  ــه طور حتم در هيأت جواديه حض ب
ــم مداحی می كند دارای قديمی ترين هيأت  در اين مراس
ــت. فرهاد كاظمی در اين مراسم يک  در محله جواديه اس
ــودش هر وقت دلش  ــروف دارد كه به قول خ ــه مع نوح
ــرد آن را می خواند؛ »هر زمان كه كم آوردم/ تو به  می گي
ــردی/ چه بدی ها كه  ــيدی/ چه كمک ها كه نك دادم رس
نديدی/ اين زندگی ام است/ گر سخت و پر از درد است/ 
ــت«  هر جا كه زمين خوردم/ زينب)س( كمكم كرده اس
ــم اين هيأت، هيأت حضرت زينب)س( است. در اين  اس
ــأت مداح های معروفی چون: كريمی، هاللی و مجيد  هي
بنی فاطمه نوحه خوانی می كنند. از چهره های سرشناس 
ورزشی كه در اين مراسم حضور دارند می توان به حميد 
ــين بادامكی، مهدی رحمتی )كه البته تا قبل  استيلی، حس
ــتكار،  از حضورش در اصفهان(، عليرضا دبير، پژمان درس
عباس آقايی، سياوش اكبرپور، غالمرضا محمدی، عباس 
جديدی و عليرضا رضايی و از چهره های معروف هنری 
ــال های  ــاره كرد. در س ــز می توان به پژمان بازغی اش ني
گذشته علی دايی نيز در بعضی مواقع در اين مراسم ديده 

شده است.
پيروانی و مداحی در محرم 

غالمحسين پيروانی سرمربی تيم ملی اميد و سابق مقاومت 
ــيراز از معروف ترين مداحان ورزشی است.  ــی ش سپاس
پيروانی سال هاست به عنوان يک چهره ورزشی مداحی 
هم می كند. او در اين باره می گويد: از بچگی عاشق امام 
حسين)ع( و مداحی بودم. حدود 30 سال است در هيأتی 
ــد،  ــيراز اداره می ش كه زير نظر پدرم در محل فخرآباد ش
ــدرم و برادر بزرگم اداره  نوحه می خوانم. بعد از فوت پ
ــأت ما فقط در ايام محرم  ــن هيأت بر عهده ام افتاد. هي اي
ــب جمعه ها هم دعای  ــت، بلكه در ايام فاطميه و ش نيس
ــل را برگزار می كنيم. يک خاطره خوب برای من در  كمي
ــينی اتفاق افتاد كه همراه آهنگران برای   شب اربعين حس
ــم. مداحی آقای  ــی می كردي ــان فوتبال مداح ملی پوش
ــت و خيلی چيزها از او ياد گرفته ام.  آهنگران بی نظير اس
هر سال اين كار را انجام می دهم و تا زمانی كه زنده باشم 
ــن كار ادامه می دهم. از اين نوحه گويی به خيلی از  به اي

آرزوهای خصوصی خودم رسيدم.
حسين افضلی، پای ثابت هيأت اميریه

ــال ماهان نيز ارادت  ــرمربی تيم فوتس حسين افضلی، س
ــود را مديون  ــهدا )ع ( دارد و خ ــه آقا سيدالش خاصی ب
فداكارهای و دالوری های او می داند. از بچه های هيأت 
ــوالد ماهان از  ــاير بازيكنان ف ــت و هرماه با س اميريه اس
همراهان ثابت مراسم های عزاداری حميد عليمی، مداح 
ــت كه طرفداران زيادی را به دور خود جمع  اهل بيت اس

كرده است.
ــين )ع(  وی با بغض خاصی از دالورمردی های امام حس
ــد:  امام برای  ــد و اضافه می كن ــورا می گوي در روز عاش
ــت و اين  ــن از جان و مال و خانواده اش گذش حفظ دي
ــای زيادی از  ــد. من درس ه ــد يک الگو برای ما باش باي
زندگانی آقا گرفته ام و و توجه خاصی هم به مراسم ايشان 
نشان می دهم و هر زمان وقت كنم در هيأت ها و مراسم 

عزاداری شركت می كنم.
محمدطاهری، هم رنگ جماعت

ــد طاهری تا قبل از ورودش به اصفهان را نمی دانم  محم
ــاير  ــته همراه با س ــی از زمانی كه پا به اصفهان گذاش ول
ــاالر  بازيكنان تيم به صورت اكيپی در محفل عزاداری س
شهيدان واقع در خيايان كاخ حضور پيدا می كند و از اين 
ــزاداری و مداحی حميد عليمی خيلی  ــت و از نوع ع باب
خوشش می آيد. البته سابقه حضور در انگورستان ملک را  
هم داشت، در كل برايش فرقی نمی كند كه اين ايام كجا 
ــد فقط می خواهد همراه با مردم برای سرور و ساالر  باش
ــهيدان عزاداری كرده باشد. همه زندگی اش را مديون  ش
امام حسين )ع( می داند و می گويد: همواره و با بازخوانی 
اتفاق های روز عاشورا درس های زيادی ياد گرفته ام كه 

در زندگی خيلی به من كمک كرده است.

جواد سلطانی 

ــی دقيق و  ــيم نگاه ــته باش ــر خواس اگ
ــال و به  ــانه به تاريخچه فوتس كارشناس
عبارتی بهتر و قديمی تر فوتبال سالنی و 
ــال گل كوچک در كشور داشته  يا فوتس

باشيم؛ بايد به درستی ادعا كنيم، اصفهان 
ــهر پيشرو از ابتدای دهه  به عنوان يک ش
شصت در اين بخش فعال، پويا و كارآمد 
ــن ادعا بايد  ــرای اثبات اي ــت. ب بوده اس
ــابقه های  ــاره ای گذرا به گزارش مس اش

ــاعات بعد  فوتبال با دروازه هندبال در س
از افطار ماه های مبارک رمضان نيمه اول 
ــين ميدان  ــصت در فضای دلنش دهه ش
ــام )ره( با حضور ده ها تيم و  تاريخی ام
استقبال هزاران نفر به صورت تشكل های 

مردم نهاد اشاره كرد. 

ــط دهه شصت  ــابقه هايی كه از اواس مس
ــط اهالی هندبال اصفهان به كلوپ  توس
ــهيد سجادی فعلی  سابق يا ورزشگاه ش
كه محل استقرار و فعاليت هيأت هندبال 
ــت تبديل شد و اهالی زرنگ  اصفهان اس

و فعال هندبال با برگزاری اين مسابقه ها 
ــش مهمی از  ــی آن، بخ ــط فروش و بلي
بودجه آن سال های هيأت خود را تأمين 
می كردند. از اواخر دهه شصت مسئوالن 
هيأت فوتبال، خود آستين ها را باال زدند 
ــر، فراگيرتر و  ــه برگزاری بهت ــدام ب و اق
ــابقه ها در تاالر  ــد كردن اين مس قانونمن

پيروزی نمودند.
اين مسابقه ها در سال های آخر 
و نيمه اول دهه هفتاد با بهترين 
استقبال مواجه می شد. از اواخر 
دهه هفتاد تا اواسط هشتاد تب 
ــال تا  ــالنی يا فوتس فوتبال س
ــدودی در اصفهان فروكش  ح
ــس از يكی  ــا اين كه پ ــرد ت ك
ــال فعاليت باشگاه پست  دو س
ــگاه فوالد ماهان  اصفهان، باش
ــگاه خصوصی بود  كه يک باش
ــت اقدام به  با خريد امتياز پس
ــرمايه گذاری های كالن در  س
ــرد؛ البته با خريد  اين بخش ك
انواع و اقسام بازيكنان وارداتی 
ــام آن چنانی از  ــم با ارق آن ه

ــال جاری  ــل و اوايل س ــال قب اواخر س
ــول در بخش  ــر و تح ــه به تغيي با توج
ــان و بركناری يكی  ــی فوالد ماه مديريت
ــئوالن اين باشگاه، شاهد تولد يک  از مس
باشگاه خصوصی ديگر در فوتسال تحت 
عنوان گيتی پسند بوديم تا مسئول اخراج 

ــده ماهان، به عنوان يكی از مسئوالن  ش
ــند با خريد امتياز تيم  ــگاه گيتی پس باش
ــيراز با جذب  ــدرای ش ــگ برتری ص لي
ــام بازيكنان وارداتی آن هم  انواع و اقس
ــرده ای  با پول های آن چنانی، رقابت فش
ــم فوالد ماهان برای جذب  را با ديگر تي
ــاال بردن هزينه های  بازيكنان وارداتی، ب
تيم داری و صد البته نابود كردن فوتسال 
ــاز كند.  ــی اصفهان آغ بوم
ــاری  ج ــل  فص در  آری 
فوتسال كشور از جمع 16 
بازيكن هر يک از تيم های 
فوتسال فوالد ماهان و گيتی 
پسند تعداد 14 بازيكن آن 
ــی و غير بومی،  هم واردات
آن هم با پرداخت پول های 

آن چنانی هستند. 
آيا مسئوالن استان از جمله 
ــتاندار، شخص  شخص اس
ــت بدنی و  ــر كل تربي مدي
ــأت فوتبال به  ــئول هي مس
نتيجه های  ــب  تعقي ــای  ج
ــی به  ــم، نگاه ــن دو تي اي
فهرست انواع و اقسام بازيكنان وارداتی 
ــاد می اندازد تا  ــا ارقام زي ــا آن هم ب آنه
ــال نصف جهان  متوجه می شوند، فوتس
ــابقه  ــورداری از يک س ــود برخ ــا وج ب
ــش رو  ــم در پي ــده ای مبه ــوب، آين  خ

دارد. 

یادداشت

ــگاه های امارات با  ــابقه های فوتبال ليگ برتر باش نهمين هفته از مس
ــم در جدول ــينی اين تي ــره و تداوم صدرنش ــم الجزي ــروزی تي  پي
ــابقه های فوتبال ليگ برتر باشگاه های  ــد. هفته نهم مس رده بندی آغاز ش
امارات با برگزاری سه ديدار آغاز شد كه طی آن تيم های اتحاد كلبا، دوبی 
ــم الجزيره كه در  ــيدند. تي ــل حريفان خود به برتری رس ــره مقاب  و الجزي
گروه A مسابقه های فوتبال ليگ قهرمانان آسيا با تيم های الهالل عربستان، 
ــپاهان ايران هم گروه است، در چارچوب هفته نهم ليگ  الغرافه قطر و س
ــباب رفت و موفق شد اين تيم را در ورزشگاه  برتر امارات به مصاف الش

مكتوم بن راشد دوبی با نتيجه 2 بر صفر از پيش رو بردارد. 

ــان برای حضور در فصل جديد  ــكتبال توزين الكتريک كاش تيم بس
ــور دو بازيكن صربستانی در  ــگاه های كش رقابت های ليگ برتر باش
پست های يک و پنج به خدمت گرفت. »زالتكو ژوانوويچ« يكی از بازيكنان 
تيم بسكتبال توزين الكتريک كاشان است كه برای اين تيم در پست يک به 
ميدان خواهد رفت. ديگر بازيكن صربستانی اين تيم »نناد ميشا نوويچ« نام 
ــن حضور تيم توزين  ــازی خواهد كرد. اين دومي ــت پنج ب دارد كه در پس

الكتريک كاشان در رقابت های باشگاهی ليگ برتر است. 

دو دیدار با تيم اميد و ماهان
مصاف تيم ملی با بلژیك در اصفهان

 مدال برنز اعظم رضایی از سپاهان 
در مسابقه های پارا آسيایی گوانگژو 

تحلیلگفتگو

مصاحبه اختصاصی زاینده رود با تكواندوكار اصفهانی 
چشم مربيان اصفهانی به امتيازهای نصرآزادانی: قرعه ام فوق العاده سخت بود

بيرون از خانه 

فوتسال نصف جهان و آینده ای مبهم

زاینده رود
عليرضا نصرآزادانی تكواندوكار اصفهانی وزن پنجم تيم ملی ايران، كار خود 
را در بازی های آسيايی گوانگژو با قدرت آغاز كرد و به ديدار پايانی راه يافت. وی 
در ديدار نهايی موفق شد ديميتری كيم از ازبكستان را با نتيجه 11 بر 2 شكست 

دهد و اولين مدال طال را به كاروان ورزشی ايران هديه كند.
ــيايی دوازده مدال  ــانزدهمين دوره بازی های آس ايران در روز پنجم رقابت های ش
كسب كرده بود كه همه آنها نقره و برنز بودند كه مدال عليرضا نصرآزادانی نخستين 
مدال طالی كاروان كشورمان محسوب شد، به همين منظور روزنامه زاينده رود كه 
حامی ورزشكاران مدال آور اصفهانی است با وی مصاحبه ای انجام داده كه توجه 

شما را به اين گفتگو جلب می كنيم:
بيوگرافی خودتان را بگویيد؟ 

عليرضا نصرآزادانی متولد يكم شهريور 64 هستم.
از چه سالی وارد این رشته ورزشی شدید و چرا تكواندو را انتخاب 

كردید؟
از ده سالگی با حمايت پدرم رو به تكواندو آوردم اما پدرم تكواندوكار نبود و كم 

كم به اين رشته عالقه فراوانی پيدا كردم.
مربيان اصلی ات چه كسانی بودند؟

اولين مربی ام مرتضی استكی بود و اكنون زير نظر حسين ذوالقدر، نعمت خليفه و 
رضا مهماندوست مربی تيم ملی به تمرين های خود ادامه می دهم.

در مورد مسابقه های آس��يایی توضيح دهيد. سطح رقابت ها چگونه 
بود؟

ــختی مبارزه كردم و رقيبان  ــطح مسابقه ها فوق العاده باال بود و من در قرعه س س
ــازی فينال پاتوت  ــتان بودند. من تا قبل از ب ــی ام كره جنوبی، چين و ازبكس اصل
توتگساالب از تايلند را 5 بر 3، كريموف از تاجيكستان را 10 بر 2، لی الی از چين 
را 6 بر 2، جانگ كيونگ هون از كره جنوبی و در فينال ديميتری كيم را از ازبكستان 

شكست دادم و به گردن آويز طال رسيدم.
چه مسابقه های بين المللی 

پيش رو دارید؟
ــاه  م ــت  ارديبهش
در  ــده  آين ــال  س
مسابقه های جهانی 
كره جنوبی به ميدان 

می روم.
ك��دام  عض��و 

ای��ران  باش��گاه 
هستيد؟

در تيم دانشگاه آزاد حضور دارم 
كه اين تيم با وجود تكواندوكارانی 

ــف كرمی، حسين  چون محمد معتمد، يوس
ــره يكی از  ــی و غي ــک، داود عبدالرضاي تاجي

تيم های پر قدرت ايران به حساب می آيد.
نظ��ر ش��ما درب��اره مراس��م تجلي��ل از 
ورزش��كاران ك��ه در اصفه��ان و ته��ران 

برگزار شد چيست؟
ــد كه ورزشكاران  اينگونه برنام ها باعث خواهد ش
ــتان  ــور و اس ــئوالن كش ــدال آور بدانند كه مس م

ــود  ــم باعث می ش ــتند و اين مراس حامی آنها هس
 ورزشكاران ديگر با انگيزه خاصی به مصاف حريفان

 بروند.

پژمان سلطانی 

ــگ برتر فوتبال  هفته هجدهم لي
كشور با چهار تساوی بدون گل، 
ــم گلی برای ليگ برتر به  هفته ك
ــد و در 9 ديدار تنها  ــاب آم حس
ــط دروازه ها عبور  11 گل از خ
ــدر جدولی  ــرد و تيم های ص  ك
ــپاهان  ــتقالل و س ذوب آهن، اس
ــاوی  ــل حريفان خود با تس مقاب

متوقف شدند. 
ــت دور برگشت اخراج حميد استيلی سرمربی  از ديگر اتفاق های هفته نخس
ــت مقابل صنعت نفت آبادان و سقوط اين تيم  ــاهين بوشهر به علت شكس ش
ــيرين  ــس از دو روز كه پاس يک امتياز ش ــود. هم چنين پ ــه قعر جدول ب ب
ــه كار اصفهانی  ــود ياوری مربی كهن ــب كرد؛ محم ــس در كرمان كس را از م
ــاوری در فصل  ــت. ي ــه عهده گرف ــم همدانی را ب ــن تي ــت اي ــكان هداي س
ــم صبای قم رفت  ــهر بود و در آغاز فصل به تي ــاهين بوش ــته مربی ش گذش
ــت داد، مديران  ــس از اينكه تيم قمی پيكان را شكس ــه دوازدهم پ و در هفت
ــن تيم اخراج  ــاوری را محترمانه از اي ــی زدند و ي ــت به كار عجيب ــا دس  صب

كردند. 
در فصل 89-88 تا پايان هفته هجدهم، تيم های اصفهانی سپاهان و ذوب آهن 
ــيراز كه هم اكنون در ليگ  ــی ش به ترتيب اول و دوم بودند و مقاومت سپاس
دسته اول به سر می برد در مكان سوم و پرسپوليسی ها نيز پشت سر اين تيم 
ــپاهان با 37 امتياز از همين تعداد بازی صدرنشين  ــيرازی ايستاده بودند. س ش
ــتر بوده، اما  ــين كنونی ليگ يک امتياز بيش ليگ بود كه از ذوب آهن صدرنش
ــتقالل يک امتياز از ذوب آهن تيم دوم فصل گذشته  ــال يعنی اس تيم دوم امس

بيشتر دارد ذوب آهن در فصل قبل 33 امتيازی بود. 
ــان كه با قدرت كارش را در ليگ دهم انجام می دهد جای مقاومت  مس كرم
ــی را گرفته و اين تيم كرمانی نيز با 31 امتياز نسبت به مقاومت سپاسی  سپاس
ــپاهان با دو بازی  ــازی يک امتياز برتری دارد و تيم چهارم جدول س 30 امتي
كمتر نسبت به ساير تيم ها 30 امتيازی و جالب اينجاست از تيم چهارم فصل 
ــتر اندوخته دارد و با تصور اينكه  ــته )پرسپوليس تهران( يک امتياز بيش گذش
ــت دهد می تواند با تفاضل گل به  ــپاهان، صبای قم و نفت آبادان را شكس س
صدر جدول برسد و به نوعی تاريخ فصل گذشته تكرار و تيم های اصفهان بر 

صدر جدول تكيه خواهند زد. 
ــتر  ــده و بيش ــور ش ــال اخير اصفهان قطب اصلی فوتبال كش در اين چند س
ــدان می آيند و تنها  ــرای گل نخوردن به مي ــل تيم های اصفهانی ب ــا مقاب تيم ه
چشم به ضد حمله ها دارند. دهه هفتاد بيشتر تيم ها زمانی كه با سرخابی های 
ــت  ــزده دقيقه نخس ــتند در پان ــابقه داش ــگاه آزادی مس ــت در ورزش پايتخ
ــه الک دفاعی فرو  ــتند و ب ــود را روی عدم دريافت گل می گذاش ــز خ تمرك
ــپاهان و ذوب آهن احترام خاصی  ــد اما اكنون تيم های ديگر برای س می رفتن
ــاگردان قلعه نوعی و  ــتند و بازيكنان آنها با انگيزه خاصی جلوی ش  قائل هس
ــود از اصفهانی ها  ــی زمانی كه در زمين خ ــازی می كنند و حت ــم زاده ب ابراهي
ــابقه را ترک  ــادمانی زمين مس ــت می آورند با ش ــل امتيازی را به دس حداق
می كنند و در آن سو مربيان دو تيم اصفهانی به امتيازهای كامل بيرون از خانه 
ــاوی راضی نخواهند شد كه اين طرز تفكر يكی از  ــم دوخته اند و به تس چش
ــيرهای اصلی برای كسب عنوان قهرمانی در ليگ برتر كشور و حتی آسيا   مس

است.

گيتی پسند با 
جذب انواع و 

اقسام بازیكنان 
وارداتی، رقابت 

فشرده ای را 
با فوالدماهان  

برای  نابود كردن 
فوتسال بومی 

اصفهان آغاز كرد.
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سه شنبه 23 آذر 1389/ 8 محرم 1432/ شماره Tuesday 14 December 2010    416)گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

امام حسين)ع(:
 بخشنده ترین مردم 
 كسی است كه 
 در هنگام قدرت 
می بخشد.

فرا رسيدن تاسوعا و عاشورای حسينی را به 
ملت استوار ايران تسليت عرض می نماييم.

روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی 
فوالد ماهان سپاهان

»حماسه حسينی پاسخی جاودان به جوشش 
خون مظلومان عالم است«

سالگرد شهادت مظلومانه امام آزادگان جهان 
حضرت حسين بن علی)ع( و ياران با وفايش را 

تسليت و تعزيت عرض می نماييم.                                                       

روابط عمومی شهرداری اصفهان

»عاشورا همه هستی و هویت ماست«

عالم همه جا كرببال بايدمان              
                          پيوسته به لب خدا، خدا بايدمان

تا پاک شود زمين ز ابنای يزيد             
                          همواره حسين مقتدا بايدمان                                                                                                        

ايام عزاداری نخل های خونين كربالی 
حسينی بر همه آزادگان جهان تسليت باد  

شركت فوالد مباركه اصفهان

شهرداری اصفهان

شهادت سرافرازانه سيد و ساالر شهيدان 
حضرت حسين بن علی)ع( و 72 ستاره 

درخشان آسمان كربال تسليت باد.                                       

روابط عمومی باشگاه فرهنگی 
ورزشی ذوب آهن اصفهان 

»خون سرخ شهيدان كربال پرچم عدالت را تا 
آستانه قيامت برافراشته نگه می دارد«

شهرداري گرگاب باستناد مجوز شماره 3/396 شوراي اسالمي شهر قصد 
دارد نسبت به اجراي عمليات زيرسازي و جدول گذاري معابر اصلي و 
فرعي سايت کارگاهي شهر گرگاب با اعتباري بالغ بر 500/000/000 
ريال براساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 بدون تعديل و مابه التفاوت 
مصالح، از طريق آگهي به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از 
کليه متقاضيان درخواست مي شود جهت کسب اطالع بيشتر و اخذ اوراق 
مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي به 
امام خميني(  بلوار  انتهاي  )اصفهان- شهر گرگاب-  شهرداري گرگاب 

مراجعه نمايند.

آگهي مناقصه

سيد محمد احمدي
شهردار گرگاب

آيينه شدي تا كه خدا در تو درخشيد
               خورشيدتـرين حـادثه ها در تو درخشيد

بر دوست همان روز كه با حنجره خون
               گفتي تو »بلي« كرب و بال در تو درخشيد

مظلوم،  كه  همچنان  ندارد.  حسين  از  زيباتر  دشمني  ستم،  تاكنون  عاشورا  از 
ياوري آشناتر از او ندارد. ايام سوگواري سيد و ساالر شهيدان و اصحاب باوفايش 
اباعبداله  حضرت  مخلص  عاشقان  و  دارالمؤمنين  شهر  عزادار  شهروندان  به  را 

الحسين)ع( تسليت عرض مي نماييم.
روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري كاشان

نوبت اول


