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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ده ها هزار نفر از مردم اصفهان، 
هتک حرمت عاشورا را محکوم کردند

ده ه��ا ه��زار نف��ر از مردم اس��تان 
اصفهان در جری��ان راهپیمایی اعتراض 
آمیز روزهای س��ه ش��نبه و چهارش��نبه 
هت��ک حرمت عاش��ورای حس��ینی را 

محکوم کردند.
در راهپیمایی مردم ش��هر اصفهان اقشار 

مختلف شامل کارگران، کارمندان، دانشجویان و دانش آموزان در دسته های 
متعدد حضور داشتند و از میدان انقالب تا میدان امام حسین )ع( اصفهان 
راهپیمایی کردند . . .                           شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

فتنه گران در توفان خشم ملت 
عاشورایی  

گروههای مختلف م��ردم والیتمدار 
استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
دیروز نیز مانند روز سه شنبه با شرکت 
در راهپیمایی حرکات ساختارش��کنان و 
کج خیاالن در روز عاش��ورای حسینی 

را محکوم کردند . . .
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

مردم و مسئوالن چهارمحال و بختیاری 
یکپارچه علیه حرمت شکنان

امام جمعه شهرکرد و نماینده ولی فقیه 
دراس��تان چهارمحال و بختیاری با صدور 
بیانیه ای، حرکت افراد بی ریشه و وابسته به 
استکبار جهانی را در روز عاشورا محکوم کرد.
آی��ت اهلل »محمدرض��ا ناص��ری« در 
بیانیه اش اعالم کرد: عده ای اراذل و اوباش در 
ظهر عاشورای حسینی که دلهای همه داغدار 

حرم آل اهلل بود با تش��ویق ش��بکه های ضد انقالب به ارزش��های اسالمی 
بی حرمتی و قلب دلدادگان و شیفتگان به اهل بیت را جریحه دار کردند . . .
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

سراسری / ادامه در  صفحه 2 

امام خمینی )ره(:
این خون سید الشهدا )ع( است که خون همه ملت ها  را به جوش آورده است.

در بیانیه فدراسیون ورزش های 
زورخانه ای اعالم شد:

انزجار از اغتشاشات 
روز عاشورا و بیعت با 

رهبری
فدراس��یون ورزش های زورخانه ای در بیانیه ای 
اغتشاش��ات روز عاشورا را محکوم و حمایت خود 

را از والیت فقیه اعالم کرد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، فدراس��یون ورزش های 
زورخان��ه ای در واکن��ش به هتک حرم��ت در روز 
عاش��ورا و اعالم انزج��ار از فتنه گ��ران در این روز 

بیانیه ای را به شرح زیر صادر کرد . . .

          ورزشی / ادامه در  صفحه   

فدراسیون تیراندازی 
هتک حرمت عاشورای 
حسینی را محکوم کرد

فدراسیون تیراندازی جمهوری اسالمی ایران با 
انتش��ار بیانیه ای هتک حرمت عاشورای حسینی در 

تهران را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است:
»ای��ام س��وگواری ش��هادت س��رور و س��االر 
ش��هیدان حضرت ابا عبداهلل الحس��ین )ع( و یاران 
ایثارگرش را به ملت فهیم و پایدار ایران اسالمی . . .

          ورزشی / ادامه در  صفحه   

هنرمندان حرمت شکنی 
عاشورای حسینی را 

محکوم کردند 
در بیانیه مشترک هیأت اسالمی هنرمندان، جامعه 
اس��المی هنرمندان و گروه��ی از هنرمندان حرمت 

شکنی عاشورای حسینی را محکوم کردند. . .

 فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه   

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع(
مراسم سخنرانی و مداحی دهه دوم محرم

سخنرانان: حجج اسالم محمودی بهبهانی و دکتر جعفری
زمان: 11 الی 19 محرم بعداز نماز مغرب و عشاء

مکان: مصالی امام خمینی )ره( شهرکرد
هیأت محبان اهل بیت علیهم السالم

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نم��ی دانم چند نفر، چندی��ن هزارنفر یا چند 
صد میلیون نفر در سراس��ر دنیا در طول این هزار 
و چهارصد سال، بارها و بارها آرزو کرده اند در 
61/1/10 هجری قمری حضور داش��تند و کشتی 
توفان زده کربال را به س��احل پیروزی نظامی نیز 

می رساندند. اما... 
نم��ی دان��م چندنف��ر از ای��ن آرزومن��دان، 
1431/1/10 را برای س��الها و قرنهای آینده از یاد 

خواهند برد.
ی��ادآوری چنی��ن روزهای��ی برای بس��یاری 
از م��ردم تل��خ و دردن��اک اس��ت هم��ان گونه 
که س��الها پی��ش از ای��ن، در فصله��ای ابتدایی 
انقالب اسالمی دیگران نیز چنین داغهایی بر دل 

این مردم نهادند.
آی��ا هیچ ایرانی ای هس��ت ک��ه قلبش برای 
اس��الم و وطن عزی��زش بتپد و خاط��ره ی تلخ 
بنی صدر را ب��ه یاد نیاورد؟ مس��لمًا خیر. اما آیا 
آنان که حرمت عاشورای حسین سیدالشهدا )ع( 
را چنین گس��تاخانه نادیده گرفتند، از یاد برده اند 
که سرنوش��ت بنی صدر چه ش��د؟ آیا سرنوشت 
س��ردمداران کفر و جور و ستم را نخوانده اند یا 
نش��نیده اند؟ آیا تاریخ باید ب��رای تک تک افراد 
تکرار ش��ود تا بدانند »ب��ا آل علی هر که درافتاد، 

برافتاد.«
آیا نمی دانند رس��تاخیز عظیم که فرا برس��د 

چشمها به روی یکدیگر گش��وده خواهد شد؟ آیا 
همه چیز از یادش��ان رفته اس��ت؟ برای همرزمان 
شهیدش��ان که زندگان جاوید تاریخ هس��تند و هر 
لحظه آنان را می بینند چه جوابی خواهند داشت؟ 
و برای معمار کبیر انقالب اسالمی که هر چه دارند 
از اوس��ت و به برکت نام او فرزند این انقالب لقب 

گرفتند... برای او چه خواهند داشت؟

گذش��ته از اینها، آیا حضرت امام حسین )ع( 
فرات��ر از هر دین و ملیت و ن��ژادی نفرمود: »اگر 

دین ندارید الاقل آزاده باشید«
اما کجاست آزادگی و آزاد مردی؟
کجاست مردانگی و وطن پرستی؟

فاتح��ه  م��ردگان خ��ود  ب��رای  آی��ا  ش��ما 
نم��ی خوانی��د؟ پس »مال��ک یوم الدی��ن« را چه 
جوابی خواهید داش��ت؟ پس ک��دام صراط را به 
جای صراط مس��تقیم برگزیده اید که اینگونه به 
بی راه��ه رفته اید؟ آخر ش��ما فرزندان کدام آب 

و خاک هستید؟
آخ��ر ش��ما از ک��دام تب��ار و والیتی��د ک��ه 
ولی شناس نیستید؟ ش��ما چرا باید »رندان تشنه 
لب را آب��ی نمی دهد کس« را مص��داق و معنی 

باشید؟!
ب��ه بی راهه زدید و در هیاهوی پوچ خودتان 
گم ش��دید. به بی راهه زدی��د و جام بلورین دل 
عاش��ورایی ملت را شکستید و راه خود را از راه 
روشن عاش��ورا جدا کردید. افس��وس! اما ملت 
عاش��ورایی ایران هرگز از تاس��وعا و عاش��ورای 
حس��ینی و انقالب اسالمی جدا نخواهد شد و تا 
آخرین نفس برای احق��اق این حق الهی خواهد 
ایس��تاد و از مسئوالن می خواهند فرصت فرار را 

از این قانون شکنان بگیرند.
بهمن زین الدین

راهپیمای��ان در تجم��ع ب��زرگ 
عاش��ورائیان در قطعنام��ه پایان��ی، 
اغتشاشگران روز عاشورا را مصداق 
بارز مفس��د ض��د انقالب، مفس��د 
فی االرض و مح��ارب با خدا اعالم 
کردند و خواستار شناسایی و محاکمه 
عامالن و مسببان این حرمت شکنی 
و اش��د مجازات برای آنان از سوی 

نهادهای مسئول شدند. 
به گزارش ایرنا، در این قطعنامه 
آمده است: برای آخرین بار به برخی 
جریانات سیاس��ی و اشخاصی که با 
شکس��ت در انتخابات، ب��ا نه بزرگ 
مردم مواجه شدند، هشدار می دهیم 
اگر به صراح��ت از ضد انقالب ها 
برائت نجویید، با خشم انقالبی ملت 
ایران اسالمی برای همیشه از صحنه 

طرد خواهید شد.
متن کام��ل ای��ن قطعنامه به 

شرح زیر است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم 

إِنَّ الُحس��ین مِصب��اُح الُهدی و 
َسفینه النِجاه 

انقالب اس��المی در ای��ران که 
معجزه ب��زرگ قرن و تجدید حیات 
اس��الم ن��ام گرف��ت، اله��ام گرفته 
از نهض��ت حض��رت اب��ا عب��داهلل 

الحسین)ع( است.
صف بن��دی و مقابله اس��تکبار، 
صهیونیسم بین الملل و ایادی وابسته 
به آن در برابر این نهضت الهی همانا 
ناش��ی از ماهی��ت عدالت خواهی و 
ظلم ستیزی انقالب اسالمی و پیوند 
آن با آموزه های عاش��ورای حسینی 

است.
نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران بر پایه والیت فقیه که استمرار 
راه انبیا و امامان معصوم )ع( اس��ت، 
میراث گرانق��در معمار کبیر انقالب 
و بنیانگ��ذار جمه��وری اس��المی، 
حضرت امام خمینی )ره(  می باش��د 
که افتخارات و دستاوردهای عظیم و 
بی بدیل س��ه دهه گذشته برای ملت 
سلحش��ور، انقالبی و غیرتمند ایران 
اس��المی را فراهم س��اخته است و 
دشمنان قسم خورده همواره در کمین 
بوده ان��د تا در هر فرصت��ی از ملت 
بزرگ ایران اسالمی و نظام جمهوری 
اسالمی انتقام بگیرند اما زهی خیال 

باطل که راه به جایی نخواهند برد.
در همین راستا در روز عاشورای 
حسینی روز حزن و اندوه و مصیبت 
عظمای س��االر ش��هیدان حضرت 

ابا عبداهلل الحسین)ع( که روز عزای 
عمومی جهان بش��ریت محس��وب 
می گ��ردد و در ای��ران اس��المی که 
کانون جوش��ان عش��ق و ارادت به 
س��رور شهیدان می باش��د، معدودی 
ض��د انقالب و فتنه گ��ر که مخالف 
امنیت، آسایش، پیش��رفت، آبادانی، 
سربلندی و عزت مردم ایران هستند 
در برخ��ی از خیابان ه��ای تهران با 
هدایت و پشتیبانی رسانه های بیگانه 
و نیز برخی قدرت های اس��تکباری، 
اس��المی  ارزش های  مقدس تری��ن 
را نش��انه گرفته و با هلهله، س��وت 
و ک��ف به تخری��ب ام��وال دولتی، 
اماکن عمومی، س��نگ پرانی و حمل 
س��الح های گرم و س��رد به صفوف 
نمازگ��زاران و ع��زاداران حس��ینی 
وحش��یانه ی��ورش ب��رده، حتی به 
ساحت قرآن کریم جسارت کرده اند 
و بدین س��ان کارنامه ننگی��ن وارثان 

یزیدیان را سیاه و سیاه تر نمودند.
اینک، ما شرکت کنندگان در این 
تجمع عظیم و تاریخی ضمن اعالم 
انزج��ار و برائت از اق��دام ننگین و 
شرم آور معدودی عوامل ضد انقالب 
و ض��د دین ب��ا ن��دای توحیدی و 
وحدت آفرین »اهلل اکبر« مواضع خود 

را اعالم می نماییم:
آش��وبگری  و  اغتش��اش   �1
معدودی ضدانق��الب و ضددین و 
حرمت شکن نس��بت به ارزش ها و 
آرمان های اسالمی بیانگر عمق توطئه 
و فتنه علیه تمامیت ارضی، منافع ملی 

و نظام جمهوری اس��المی از سوی 
دشمنان قس��م خورده به سرکردگی 
اس��تکبار و صهیونیس��م بین المل��ل 

می باشد.

ما از همه اقشار مردم به خصوص 
جوان��ان و دانش��جویان آگاه و غیور 
می خواهی��م تا با حفظ هوش��یاری، 
ارتقاء بصیرت انقالبی، اعتماد، اتحاد 
و وحدت حول محور والیت فقیه و 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل 
العظم��ی خامن��ه ای )مدظله العالی( 
نقشه های شوم دشمنان اسالم و نظام 
مقدس جمهوری اس��المی و تالش 
آنان برای ایجاد ش��کاف و تفرقه در 
میان صفوف متحد و یکپارچه ملت 

بزرگ ایران را نقش بر آب نمایند. 
2� ما در تجمع بزرگ عاشورائیان 
ب��رای آخرین بار به برخی جریانات 
سیاسی و اش��خاص که با شکست 
در انتخابات با نه بزرگ مردم مواجه 
شدند و به جای تن دادن به قانون و 
رأی اکثریت نمایش و بازی تقلب را 
به راه انداختند و زمینه ساز و بستری 
برای ساختارشکنی، هنجارشکنی و 
اقدامات ضدانقالبی شدند و بسیاری 
از اغتشاش��ات پ��س از انتخابات با 
س��کوت، همراهی ی��ا حمایت آنان 
بوده اس��ت قاطعانه هشدار می دهیم 
که اگر به صراح��ت از ضد انقالب 
حرمت ش��کن و یزیدیان وابسته به 
استکبار و صهیونیسم بین الملل اعالم 
بیزاری و برائت نجویید و همچنان بر 
لجاجت و پیمودن راه باطل و خالف 
مسیر ملت و اسالم پا فشاری نمایید، 
با خش��م ملت انقالبی و غیور ایران 
اس��المی مواجه و برای همیش��ه از 

صحنه طرد خواهید شد. 

3� ملت ایران گس��تاخی عوامل 
فتنه و ضد انقالب را ناش��ی از عدم 
برخ��ورد قاطع و انقالب��ی نهادها و 
دستگاه های مسئول امنیتی، اطالعاتی 
و قضایی کش��ور می دان��د. ما اعالم 
می کنیم اغتشاش��گران و آشوبگران 
روز عاشورا را که علیه قرآن، ارزش ها 
و مقدسات اسالمی و نظام جمهوری 
اسالمی دست به توطئه زدند، مصداق 
بارز ضدانقالب، مفسد فی االرض و 
محارب با خدا می دانیم و از نهادهای 
مس��ئول خواهان شناسایی، محاکمه 
عامالن و مسببان این حرمت شکنی و 

اشد مجازات برای آنان هستیم. 
4� م��ا ب��ا تقدی��ر و تش��کر از 
اقدام��ات روش��نگرانه و ش��جاعانه 
رسانه ملی در افشاگری جریان فتنه 
و نقش رسانه های وابسته به استکبار 
و سازمان های جاسوسی در تحریک 
آش��وب ها، قاطعانه از دولت انقالبی 
می خواهیم از موضع اقتدار و عزت و 
صالبت در روابط خود با کشورهای 
حامی منافقین و ضد انقالب از جمله 

انگلیس و فرانسه تجدید نظر نماید.
5� ملت مسلمان و انقالبی ایران 
ضمن بیع��ت مجدد ب��ا آرمان های 
واالی معمار کبیر انقالب اس��المی، 
حضرت امام راحل)ره( و ش��هیدان 
انق��الب اس��المی ب��ار دیگ��ر ب��ا 
نایب االمام، ولی امر مسلمین جهان 
و رهب��ر فرزان��ه انقالب اس��المی، 
حضرت آی��ت اهلل العظمی خامنه ای 
)مدظله العالی(، تجدید میثاق نموده 
و پاس��داری از اصل والیت فقیه را 
دفاع از ارزش های اسالمی و فرهنگ 
عاش��ورایی س��رور آزادگان جهان، 
حضرت امام حسین)ع( و اصحاب 
و یاران باوفایش دانس��ته و آمادگی 
خود را برای لبیک و جانفش��انی در 
راه پاسداری از حریم مقدس والیت 

اعالم می داریم. 
والسالم علیکم و رحمه  اهلل و برکاته 

چهارشنبه نهم دی ماه 1388 ه جری 
شمسی 

مصادف با س��یزدهم مح��رم الحرام 
1431 ه جری  قمری 

مطابق با سی ام دسامبر 2009 میالدی 
مرگ بر امریکا  مرگ بر اسرائیل 
مرگ بر انگلیس � مرگ بر منافق 

فتنه گران خاطرات تلخ بنی صدر را زنده کردند قطعنامه پایاني: 
اغتشاشگران روز عاشورا مصداق بارز محارب

 اشد مجازات براي حرمت شکنان 

س
فار

س : 
عک
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سراسری

ایران، سراسر خشم و انزجار از حرمت شکنان

محکومیت هتاکان، توافق همه گروه ها 

چه خبر از پایتختایران

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اس��المی، محکومیت هتک حرمت 
عاش��ورا را مورد توافق بین همه گروه ها و س��الیق 

مجلس اعالم کرد.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، بروجردی با اشاره 
به اهمیت روز عاش��ورا و عشق آن در همه ی وجود 
مردم و حتی احترام این روز در نزد اقلیت های مذهبی 
گفت: هتک حرمت این روز اصاًل قابل توجیه نیست 
و این امر پدیده ای نیس��ت که یکباره به وجود بیاید 
بلکه نتیجه اتاق فکرهایی است که در خارج از کشور 

برنامه ریزی می کنند.
وی افزود: وقتی دشمن از انواع ترفندها استفاده 
کرد و شکست خورد، امروز طراحان به فکر تعرض 
به ارزش��های واال افتاده اند ولی غافل از این هستند 
ک��ه وقتی وحدت ملت و نیز ارزش��های دینی را که 
قوام نظام هستند، مورد حمله قرار دادند، نتیجه عکس 
گرفتند، امروز هم در حرکت خودجوش مجلس همه 

سلیقه ها کنار رفت.
بروجردی در ادامه چنین هتک حرمتی را بی سابقه 
خواند و در آسیب شناسی این رخداد گفت: انتظار از 
کسانی که خواص قوم برشمرده می شوند و باید سعه 
صدر داش��ته باشند این است که به امنیت ملی توجه 
کنند، رعایت نکردن خیلی از نکات به دالیل سیاسی 
موجب بسترسازی می شود برای تعدادی که مسأله 

دارند و این امر طبیعی است.
وی افزود:  نکته بعدی بس��یج جدی اس��ت که 
با اس��تفاده از امکانات گس��ترده در خ��ارج صورت 
گرفت، تصویب هزینه 55 میلیون دالری برای مقابله 
با جمهوری اس��المی ایران در گنگره امریکا، مطرح 

ش��دن 60 طرح در کنگره که بیشتر آنها به تصویب 
رسید و بودجه های مخفی اطالعات مرکزی امریکا و 
انگلیس از جمله این امور است. البته امریکا با داشتن 
60 هزار مستش��ار و در دست داشتن مقدرات ایران 
پیش از انقالب، هنوز در امید تکرار آن روزها است و 

دندان طمع تیز کرده است.
بروجردی تصریح ک��رد: آنه��ا از راه ماهواره و 
اینترن��ت مطالب خود را الق��ا می کنند که می تواند 
تأثیر گذار باش��د. از آن گذشته سکوت برخی افراد 
دارای تأثیر که می توانند در ایجاد آرامش مؤثر باشند 
و بصی��رت را در جامعه ش��کوفا کنند، موجب اثری 
متفاوت خواهد شد و همه اینها دست به دست همه 
می دهند تا دشمن مقدس ترین مقدسات ما را هتک 

حرمت کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس همچنین با اش��اره به بحث روز س��ه ش��نبه 

کمیسیون گفت: این عقیده وجود دارد که قوه قضائیه 
یک حلقه مهم اس��ت و باید متناس��ب ب��ا جرم ها، 
عکس العمل های الزم، بهنگام و سریع را اتخاذ کند.

وی ب��ا بیان اینکه تع��دادی از منافقین که برای 
خرابکاری آمده بودند هم دس��تگیر شده اند، گفت: 
مشخص است که ابعاد جرم آنها به چه میزان است، 
از این رو انتظار سرعت عمل و شفاف سازی از این 

قوه می رود.
بروجردی دش��من شناسی را قدم اول دانست و 
گفت: باید باور کنیم که امروز دشمنان قسم خورده 
جمهوری اس��المی ایران ش��امل امریکا، انگلیس و 
اسرائیل سرمایه گذاری کالن و طراحی گسترده ای 
انجام داده اند و هم اینها بودند که جنگ 8 ساله را به 
ما تحمیل و به ما حمله نظامی کردند، از این رو باید 

امروز دشمن را بشناسیم.
وی افزود: عالوه بر این در هر کشور منافع ملی 
بسیار مهم است. تشخیص این منافع و اتحاد ملی از 
نکاتی است که نخبگان، خواص و تأثیرگذاران جامعه 
باید در آن نقش داشته باشند. این در حالی است که 
یکی از ضربه هایی که ما خوردیم از ناحیه کس��انی 
ب��ود که به جای ایفای این نقش، در نقطه مقابل قرار 
گرفتن��د و اطالعیه هایی بر خالف منافع ملی صادر 

کردند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی بار دیگر با توجه به 
ویژگی های جهان کنونی و نقش ارتباطات از جمله 
اینترنت و شبکه های ماهواره ای، مهندسی فرهنگی 
جامعه را بسیار مهم خواند و گفت: باید نشان بدهیم 
که دام ها و نقاط فریب کجاس��ت تا دش��من نتواند 

تأثیرگذاری کند.

مردم ایران اس��المی در اعتراض 
به هت��ک حرم��ت روز عاش��ورا، با 
برگزاری راهپیمای��ی ضمن برائت از 
اغتشاش��گران، انزجار خود را از این 
عمل اعالم کردند و خواستار مجازات 

مسببان این حرمت شکنی شدند.
ب��ه گزارش واح��د مرکزی خبر، 
گلستانی های والیتمدار در گرگان در 
اعتراض به حرمت شکنی روز عاشورا 

تجمع عظیمی برپا کردند.
زنان، مردان، پیران و جوانان، طلبه، 
دانشجو، بازاری و کارمند، کشاورز و 
دیگر قشرها با مشت های گره کرده، 

فریاد مرگ بر آشوبگر سردادند.
مرگ بر ضد والیت فقیه، مرگ بر 
منافق، این همه ملت آمده – به عشق 
رهبر آمده از جمله ش��عارهای مردم 

گلستان بود.
دهها هزار نفر از مردم مش��هد با 
برگزاری راهپیمایی گسترده خشم و 
انزجار خود را از حرمت شکنی روز 

عاشورا اعالم کردند.
راهپیمایان اصل والیت فقیه را از 
اصول اصلی و جدایی ناپذیر انقالب 
اس��المی و تداوم راه ائمه معصومین 
دانسته و تأکید کردند: همچون گذشته 
تا آخرین نفس در راه آرمانهای امام و 

انقالب عزیز ایستاده اند.
همچنی��ن ه��زاران نف��ر از مردم 
والیتمدار و شیفتگان مکتب اهل بیت 
)ع( اصفهان در تجم��ع و راهپیمایی 
بزرگ عاشورائیان اهانت فتنه گران در 
روز عاش��ورا را محکوم کردند. مردم 
والیتمدار همدان ب��ا تجمع اعتراض 
آمیز، هتک حرمت عاشورای حسینی 

را محکوم کردند.
مردم والیتمدار ایالم در راهپیمایی 
اعت��راض آمی��ز اقدام ش��یطنت آمیز 
اغتشاش��گران در مراس��م عاشورای 

تهران را محکوم کردند.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی 
با حمل دس��ت نوش��ته ها و سردادن 
شعارهایی چون مرگ بر امریکا، مرگ 
بر اس��رائیل، خونی که در رگ ماست 
هدیه به رهبر ماست اهانت آشوبگران 

به مقدسات را محکوم کردند.
دل��دادگان و ش��یفتگان مکت��ب 
اهل بی��ت)ع( در فارس و ش��یراز با 
حضور حماسی خود در تجمع بزرگ 
عاشورائیان، اهانت فتنه گران کینه توز 
در عاش��ورای حس��ینی را به شدت 

محکوم کردند.
بازاری��ان،  روحانی��ان،  ط��الب، 
اصن��اف، دانش آموزان، دانش��جویان 
و اس��اتید دانشگاهها در این تجمع با 
سردادن شعارهای مرگ بر ضد والیت 
فقیه، مرگ بر منافق، مرگ بر امریکا، 
مرگ بر اسرائیل، حسین حسین شعار 
ماست ش��هادت افتخار ماست، وای 
اگ��ر خامن��ه ای حکم جه��ادم دهد، 
علم��دار والی��ت بس��یجیان فدایت، 

خامنه ای رهبر اس��ت دشمن او ابتر 
است بار دیگر از والیت فقیه حمایت 
کردند. هزاران نفر از مردم والیتمدار و 
عاشورایی خراسان شمالی با شرکت 
در راهپیمای��ی، اهان��ت به س��احت 
مقدس امام حسین )ع( و والیت فقیه 

را محکوم کردند.
تجم��ع ب��زرگ عاش��ورائیان در 
محکومی��ت اهان��ت فتن��ه گ��ران به 
ارزش ها و باورهای واالی اس��المی 
در ش��هرکرد برگزار ش��د. جمعی از 
مردم والیتمدار رشت با تجمع مقابل 
بیت نماینده ولی فقیه در گیالن، اهانت 
به عاشورای حسینی را محکوم کردند. 
تجمع کنندگان با س��ردادن شعارهای 
دس��ت خدا برسرماس��ت خامنه ای 
رهبر ماست، ما اهل کوفه نیستیم علی 
تنه��ا بماند انزجار خود را نس��بت به 
هتک حرمت عاشورای حسینی اعالم 

کردند.
مردم مس��لمان و ع��زادار قزوین 
درحرکت��ی خودجوش ب��ا تجمع در 
میدان آزادی این شهر حرمت شکنی 
آش��وبگران در عاش��ورای حسینی را 

محکوم کردند.
مردم شهرهای سمنان و شاهرود 
نیز بر ضد حرمت ش��کنان عاشورای 

حسینی راهپیمایی کردند.

با سردادن شعارهایی  راهپیمایان 
همچ��ون مرگ بر ض��د والیت فقیه، 
لبیک یا حسین، یاد امام خمینی پاینده 
باد، رهبر ما خامنه ای زنده باد، مرگ 
بر امریکا و اسرائیل خواستار برخورد 

قانونی با اغتشاشگران شدند.
ره��روان مکتب سیدالش��هدا در 
اه��واز، خش��م و انزجار خ��ود را از 
حرمت شکنان عاشورای حسینی ابراز 

کردند.

م��ردم هرم��زگان ب��ا برگ��زاری 
راهپیمای��ی اعتراض آمیز، خش��م و 
انزجار خود را از اقدام فتنه جویان در 
هتک حرمت به مقدسات اسالمی در 

عاشورای حسینی اعالم کردند.
راهپیمای��ان در بندرعباس هم با 
سردادن ش��عارهای هیهات من الذله، 
مرگ بر منافق، حس��ین حسین شعار 
ماست ش��هادت افتخار ماست، مرگ 
بر فتنه گر، مرگ بر مزدور امریکایی، 
س��کوت هر مسلمان خیانت است به 
قرآن، ما همه س��رباز توایم خامنه ای 
گوش ب��ه فرم��ان توای��م خامنه ای 
حرکت مذبوحانه و زش��ت عده ای 
فریب خورده و دشمنان اسالم و قرآن 

را محکوم کردند.
مردم انقالبی سمنان در اعتراض 
به هتک حرمت عاش��ورای حس��ینی 

تجمع باشکوهی برگزار کردند.
معترضان که در میدان امام سمنان 
تجمع کرده بودند، با فریادهای مرگ 
بر آمریکا، مرگ بر منافق، مرگ بر ضد 
والیت فقیه، خونی که در رگ ماست 
هدیه به رهبر ماست، انزجار خود را از 
عمل وقیحانه اهانت به ساحت مقدس 
ائمه اطهار )ع( در عاش��ورای حسینی 

اعالم کردند.
تجمع کنندگان همچنین از مردم 

والیتم��دار ته��ران که در عاش��ورای 
حس��ینی در برابر فتنه گران بی شرم 
ایس��تادگی کردند نیز قدردانی کردند. 
مردم همیشه در صحنه تبریز با شرکت 
در راهپیمایی پرش��ور اقدام وقیحانه 
اغتشاش��گران در حرمت شکنی روز 

عاشورا را به شدت محکوم کردند.
در این راهپیمای��ی که با حضور 
اقشار مردم از چهار راه شهید بهشتی 
به س��مت مصالی امام خمینی تبریز 
برگزار ش��د، راهپیمایان با س��ردادن 
شعارهایی برخورد جدی دستگاه قضا 

با عوامل فتنه را خواستار شدند.
گروه های مختلف مردم گیالن با 
شرکت در راهپیمایی اعتراض آمیزی 
تحرکات ضددینی حرمت شکنان را 
در روز عاش��ورای حس��ینی محکوم 

کردند.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی 
با سردادن ش��عارهای مرگ بر منافق، 
مرگ ب��ر ضد والیت فقیه و ای رهبر 
آزاده، آماده ای��م آماده ضمن محکوم 
کردن حرمت ش��کنی بی س��ابقه در 
عاشورای حس��ینی، برخورد قاطعانه 
دس��تگاه قضایی با حرمت شکنان را 

خواستار شدند.
راهپیمای��ان همچنین ب��ا صدور 
بیانی��ه ای اعالم کردند: م��ا عزاداران 
حسینی برای صیانت و دفاع از حریم 
والیت لحظه ای از پای نمی نش��ینیم 
و تا خون در رگ ما جاری اس��ت، به 
فتن��ه گران و منافقان اجازه نمی دهیم 
اهداف پلیدشان را در این کشور اجرا 

کنند.
مردم والیتمدار اهواز با تجمع در 
مقابل حوزه علمیه و بیت نماینده ولی 
فقیه در خوزستان اهانت به مقدسات 
دینی و ارکان مقدس نظام در عاشورای 

حسینی را محکوم کردند.
تجم��ع کنن��دگان ب��ا س��ردادن 
شعارهای دس��ت خدا بر سر ماست 
خامن��ه ای رهب��ر ماس��ت، حس��ین 
حسین شعار ماست، شهادت افتخار 
ماست، این همه لشکر آمده به عشق 
رهبر آم��ده و حزب فقط حزب علی 
رهب��ر فقط س��یدعلی ضمن محکوم 
کردن بی حرمتی س��اختار شکنان به 
مقدسات نظام اس��المی و ارزشهای 
دینی، با آرمانهای بنیانگذار جمهوری 
اسالمی و مقام معظم رهبری تجدید 

بیعت کردند.

 دادستان تهران گفت: دستگاه قضایی درحال بررسی 
علت کشته شدن عده ای در حوادث روز عاشوراست. 
 ب��ه گزارش واحد مرک��زی خبر، عباس جعفری 
دولت  آبادی با ابراز امیدواری برای اینکه عامالن کشته 
شدن این افراد به سزای اعمالشان برسند، افزود: در روز 
عاشورا هفت نفر در تهران کشته شدند و جز یک مورد 
که اعالم ش��ده با گلوله بوده، بقیه بر اثر برخورد جسم 
سخت و آسیب مشابه کشته شده اند و دو مورد هم بر اثر 
اصابت گلوله  ساچمه  ای جان باختند که این نوع سالح 

در اختیار نیروی انتظامی نیست. 
وی گفت: نیروی انتظامی به طور رسمی اعالم کرد 
که هیچ گلوله ای شلیک نکرده بنابراین موضوع شلیک 

گلوله در دست تحقیق است. 
دادستان تهران در مورد  اینکه آیا مرتضی حاجی، 
قربانعلی بهزادیان  نژاد، ابراهیم یزدی و عمادالدین باقی 

در تجمع روز عاشورا حضور داشتند و گفته می  شود که 
یزدی و باقی شبانه در منزلشان دستگیر شده اند، گفت: 
درخصوص افرادی که بازداشت شده  اند حتماً اتهامی 
مطرح است و دس��تگیری ها حتماً به موجب دستور 

قضایی است. 
جعف��ری دولت آب��ادی درب��اره ورود مأموران به 
خبرگزاری ایس��نا و ضرب و شتم یکی از خبرنگاران 
گف��ت: موضوع ورود به یک��ی از خبرگزاری  ها را در 
مطبوعات خواندم، این ورود ناش��ی از یک اتفاق بوده 

و برنامه ساماندهی شده نبوده است. 
جعفری دولت آبادی درباره ورود عده ای به حسینیه 
جماران و به هم زدن مراسم آن گفت: من از آن حادثه 
اطالع دقیقی ندارم و تنها آن را در مطبوعات خوانده ام، 
با توجه به حوادث مهمتری که در روز عاش��ورا روی 
داد، دادستانی آنقدر گرفتاری قضایی دارد که به حوادث 

مهم  تر بپردازد. 
دادستان تهران درباره انتشار اخباری مبنی بر مفقود 
شدن خبرنگار سوری ش��بکه تلویزیونی دبی  گفت: 
کس��ی مفقود نشده است، ش��خصی دستگیر شده که 
در حال بررسی اس��ت و اگر وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی موضوع را تأیید کند که وی مجوز داشته است، 

آزاد می  شود. 
وی درباره دس��تگیری قاتل خواهرزاده میرحسین 
موس��وی و ناپدید شدن جسد وی گفت: من تعجب 
می کنم که خبرنگاران این سؤاالت را از کجا می آورند؟ 
بای��د یک بار دیگر به منابع خبری خود رجوع کنند و 
اخبار موثق را بخوانند. جسد ربوده نشده و در پزشکی 
قانونی است و بعد از هماهنگی  های الزم طبق مقررات 

تحویل می شود. 
دادستان در پاسخ به این سؤال که همسر عمادالدین 

باقی مدعی ش��ده که حکم بازداشت همسرش که به 
امضای دادستان تهران رسیده، 29 آذر به اتهام مصاحبه 
در ارتباط با آیت  اهلل منتظری صادر ش��ده در حالی که 
این مصاحبه آن زمان پخش نش��ده بود و باقی نیز پس 
از حوادث عاشورا دستگیر شده است، گفت: بازداشت 
افراد بدون ذکر نام و به دستور قضایی و حتماً به موجب 
یک اتهامی بوده اس��ت، بنابراین از ما اس��م نخواهید. 
افرادی که بازداش��ت شده اند حسب دستور و قانونی 

بوده است. 
وی در پاسخ به اینکه خانواده موسوی اعالم می کنند 
که جسد خواهرزاده وی تحویل آنها داده نشده است، 

گفت: به ما چیزی اعالم نشده است. 
وی درب��اره آخرین وضع پرونده قاتل خواهرزاده 
موس��وی در پاسخ گفت: ما نمی توانیم میان پرونده  ها 
تفکیک قائل شویم. اینکه می گوییم اسم نیاورید به همین 

علت اس��ت، زمانی که اسم به میان می آورید، تبعیض 
قائل می شوید. پرونده تمام کسانی که در آن روز کشته 
ش��ده اند در دادسرای جنایی تحت رسیدگی و آن هم 
یکی از پرونده ها اس��ت. دادستان تهران در مورد تأیید 
بازداشت قاتل خواهرزاده میرحسین موسوی گفت: ما به 

شایعات نه دامن می زنیم و نه آن را تأیید می  کنیم. 
جعفری دولت آب��ادی درباره بازداش��ت یکی از 
مدیران دولتی استان تهران گفت: اخیراً فردی در مسائل 
ضداخالقی اخیراً دستگیر و بازداشت شده و پرونده آن 

در حال بررسی است.

رئی��س جمه��ور ب��ا اش��اره ب��ه حادث��ه 
هتک حرمت عاش��ورای حس��ینی )ع( گفت: 
این نمایش��نامه ای اس��ت که صهیونیس��تها و 
امریکاییها س��فارش داده اند و بلیت آن را هم 
از پیش خریده اند و خودش��ان هم تماشاچی 

بوده اند. 
 ب��ه گ��زارش خبرن��گار واح��د مرکزی 
خب��ر، محمود احمدی ن��ژاد تصریح کرد: این 
نمایش��نامه به صورت سفارش��ی اجرا شد که 

کسی از آن سودی نمی برد. 
رئی��س جمهور خاطر نش��ان ک��رد: اوباما 
رئیس جمهور امریکا و همچنین رئیس دولت 
انگلیس اش��تباه می کنند درباره ایران س��خن 
می گویند و آنها خواهند دید ملت ایران آنها را 

به عقب می رانند و رسوای تاریخ می کنند. 

احمدی نژاد گفت: ملت عظیم ایران امروز 
مدیری��ت فکری، نظری و ایمانی جهانی را در 
اختی��ار دارد و ای��ن ملت ک��ه رهبری اخالق، 
ایس��تادگی و پاکی را در اختیار دارد امروز در 
همه مناسبات جهانی حرف آخر و تعیین کننده 

را می زند. 
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه دش��منان 
ایران اسالمی نشس��ته اند و حرفهای بی ربط 
می زنن��د گف��ت: آنها هنوز انقالب اس��المی، 
عظمت ملت ایران و فرهنگ عاش��ورایی این 

ملت را نشناخته اند. 
وی اف��زود: آنها اصرار دارن��د ذلتی را که 
دیگران تجرب��ه کرده اند بار دیگر تجربه کنند 
و اطمینان داش��ته باش��ند آنها ذل��ت باالتر از 

قبلی های خود را تجربه خواهند کرد.

موج محکومیت حرمت ش��کنی عاشورای 
حسینی در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.

نه�اده���ا و س���ازمانه��ا، نم�ایندگ���ان 
مق�ام معظ���م رهبری در اس��تانها، نمایندگان 
استانها در مجالس خبرگان و شورای اسالمی، 
ائمه جمعه و جماع��ات و ح�وزه های علمیه 
س�راسر کشور ب�ا صدور بیانیه های جداگ�انه، 
اق�دام گستاخان�ه ع�ده ای فریب خورده را در 
هتک حرمت عاشورای حسینی محکوم کردند.
نماین��دگان م��ردم گیالن و خوزس��تان در 
مجلس خب��رگان رهبری و نماین��دگان م�ردم 
استان ایالم در مجلس شورای اسالمی با صدور 
بیانیه های جداگانه، گستاخی عده ای آشوبگر 
در عاشورای حس��ینی را محکوم ک�ردند و از 
قوه قضائیه خ�واس��تند ب�ا اخاللگ��ران و فتنه 

انگیزان به طور جدی برخورد کند.
تولی��ت مس��جد مق��دس جمک��ران هم 
ب���ا ص��دور بیانی��ه ای، هجمه مع���دودی از 
فری��ب خ��وردگان بی هوی��ت و هوس��بازان 
بی ش��خصیت را به جمع عزاداران حس��ینی و 

روز عاشورا محکوم کرد.
حج��ت االس��الم و المس��لمین وافی این 
اهانت ها را نش��انه س���رخوردگی و شکست 
دش��من�ان اس��الم و انقالب خوانده و افزوده 
اس��ت: انتظار م��ی رود امت ش��هیدپ�رور در 
دف�اع از آرمانه�ای ارزشمند امام راحل )ره( و 
حمایت از والیت فقیه، فریاد رسای خود را به 

گوش یاوه گویان و مستکبران جهان برسانند.
دفت��ر نمایندگی ش��ورای سیاس��تگذاری 
ائمه جمعه اس��تان های خ�راس��ان رضوی و 
ش��مالی، ج�امعه انجمن های اسالمی اصناف 
خراسان، خانواده های معظم شهدا، دانشجویان 
و استادان دانشگاه های س��بزوار، بسیج دانش 
آموزی و دانشجویی و ف�رم�انداران خ�راس�ان 
رضوی با صدور بیانیه ه��ای جداگانه حرمت 
شکنی عاشورای اباعبداهلل را محکوم و حم�ایت 
هم�ه ج�انب��ه خ�ود را از والیت مطلقه فقیه و 

نظام مقدس جمهوری اسالمی اعالم کردند.
ش��ورای هماهنگ��ی تبلیغ��ات اس���المی 

اس��تان چهارمح�ال و بختیاری نیز ب�ا ص�دور 
بیانیه ای ضمن محکومی��ت مجدد هتاکی ب�ه 
عاشورای حس��ینی از م�ردم همیشه در صحنه 
استان دعوت ک�رد در تجمع بزرگ عاشورائیان 

شرکت کنند.
طالب ح�وزه علمیه رضویه خرمش��هر و 
مدرسه علمیه فاطمه زهرای اطهر ایالم هم در 
بیانیه های جداگانه، هتک حرمت عاش��ورای 
حس��ینی را محک��وم کردند و از م��ردم برای 
حضور در راهپیمایی و محکوم کردن این عمل 

موهن دعوت کردند.
حجت االس��الم و المس��لمین موس��وی 
اصفهانی مدیر حوزه علمیه همدان نیز برخورد 
قاطع با حرمت ش��کنان عاش��ورای حسینی را 
خواستار شد و از مسئوالنی ک�ه ت�اکنون موضع 
خود را در برابر حرمت شکنی های اخیر اعالم 
نکرده اند خواس��ت ه�رچ�ه س���ریعتر مسیر 

خود را مشخص کنند.
آی��ت اهلل مدرس یزدی از اس��تادان حوزه 
علمی��ه قم هم با ص��دور پیامی ضمن محکوم 
ک��ردن اق��دام فتن��ه انگیزان در هت��ک حرمت 
عاش��ورای حسینی و به آتش کش��یدن ام�وال 
عموم��ی ت�أکی��د ک���رد: م��ردم همیش��ه در 
صحنه ایران با شرکت گس��ترده در راهپیمایی 
اعتراض آمیز، انزجار و نفرت خود را از دشمنان 

و عوامل مزدور داخلی اعالم خواهند کرد.
امام جمعه الرس��تان نیز با صدور بیانیه ای 
اق�دام بی ش��رمانه و ننگین آشوب طلبان فتنه 
ج��و را در هتک حرمت عاش��ورای حس��ینی 
محکوم کرد و از مسئوالن ق�وه قضائیه مجازات 
شدید عامالن و مسببان این حادثه ناشایست را 

خواستار شد.
بخش��داران اس��تان فارس هم ب��ا صدور 
بیانیه ای اقدام پلید و ناشایس��ت اغتشاشگران 
فتنه گ�ر را در روز عاش��ورای حسینی محکوم 
کردن�د و با حمایت از اصل متعالی والیت فقیه، 
ب�رخ�ورد قاطع مسئوالن ارشد نظام به ویژه قوه 
قضائیه را با سران فتنه و دست نشاندگان فریب 

خورده خواستار شدند.

اعضای شورای نگهبان قانون اساسی اهانت 
عده ای آشوبگر به مقدسات را در روز عاشورا 

محکوم کردند.
ب��ه گ����زارش واح���د مرک���زی خب��ر، 
آیت اهلل احمد جنتی، آیت اهلل س��ید محمدرضا 
مدرس��ی و آی��ت اهلل عباس کعبی اغتشاش��ات 
روز عاش��ورا و اهانت به مقدسات را سناریویی 
خواندن��د ک��ه از س��وی اس��تکبار جهان��ی و 
صهیونیس��م طراحی ش��ده اس��ت و بازیگران 
اصلی آن منافقین و نیروهای اغفال شده هستند. 
آی��ت اهلل جنت��ی دبیر ش��ورای نگهب��ان گفت: 

کاری که این عده در روز عاش��ورا کردند هتک 
حرمت آل پیامبر )ص( و اهانت به اعتقادات بود. 
آیت اهلل مدرسی هم این حادثه را اهانت به همه 
شیعیان و مس��لمانان دانست و تصریح کرد این 
یک انتظار عمومی اس��ت که مسئوالن با عوامل 

اغتشاشات برخورد کنند. 
آی��ت اهلل کعب��ی ه��م ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
حرمت شکنی و اهانت به مقدسات بدون پاسخ 
نخواهد ماند تصریح کرد: حضور گسترده مردم 
بیانگر آن اس��ت که ش��مارش معک��وس برای 
برچیده شدن بساط فتنه گران آغاز شده است.  

احضار سفیر انگلیس در 
تهران  

درپی اظهارات مداخله جویانه مقامات انگلیسی پس 
از اغتشاش��ات خیابانی روز عاشورای تهران، سفیر این 
کش��ور در تهران امروز به وزارت امور خارجه احضار 

شد.
به گزارش واحد مرکزی خب��ر، دلفی رئیس اداره 
اول اروپای غربی مراتب اعتراض جمهوری اس��المی 
ایران را درباره مداخله مسئوالن انگلیسی در امور داخلی 
ای��ران و حمایت های آنها از آش��وبگران به س��ایمون 
گس س��فیر انگلیس ابالغ کرد. سفیر انگلیس قول داد 
مراتب اعتراض مس��ئوالن جمهوری اسالمی ایران را 
به مسئوالن کشورش منتقل کند. امروز منوچهر متکی 
در کنفرانس خبری مش��ترک با همتای سومالیایی اش 
گفت: انگلیسی ها دست از یاوه گویی بردارند، در غیر 
اینصورت از ملت ایران تودهنی خواهند خورد. دیوید 
میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس دیروز در سخنانی از 
»ش��جاعت فوق العاده« معترضان در ایران ستایش و 
اعالم کرد: حرکت نیروهای امنیتی ایران در سرکوب 

حامیان مخالفان، نگران کننده است.

به رغم اعالم کمبود منابع مالی اعالم 
شد:

آغاز ساخت خط 7 
متروی تهران

در حالی که طی ماه های اخیر مسئوالن و مدیران مترو 
بارها اعالم کرده اند به شدت از کمبود منابع مادی رنج 
می برند معاون مالی اداری ش��هرداری تهران خبر داد 
ساخت خط 7 متروی تهران که تا نازی آباد ادامه دارد 

آغاز شده است.
پورزرن��دی ب��ا اعالم این خبر افزود: س��اخت خط 7 
متروی تهران توسط قرارگاه خاتم االنبیا انجام می شود. 
این قرارگاه در مناقصه برنده شده است و ساخت این 
خطوط را انجام می دهد. معاون مالی اداری شهرداری 
تهران با اشاره به اینکه قرار بود این قرارگاه برای ساخت 

این خط فاینانس بیاورد، گفت: این اقدام انجام نشد. 
پورزرندی افزود: برای اینکه کار متوقف نشود شهرداری 
تصمیم گرفت از امالک به بنیاد تعاون یا مؤسسات مالی 

اعتباری دهد تا پول ساخت تأمین شود. 
معاون مالی اداری ش��هرداری تهران بیان کرد: اگر آنها 
نیز فاینانس می آوردند در نهایت باید شهرداری تهران 

هزینه های آنها را تأمین می کرد. 

آیت اهلل امینی: 
فریب خوردگان باید 

مجازات شوند
امام جمعه قم گفت: فری��ب خوردگان باید به 

مکافات اسالمی برسند.
 به گ��زارش واحد مرکزی خبر، آیت اهلل امینی 
با محکوم کردن حرمت ش��کنی عاشورای حسینی 
افزود: این اقلیت محدود بر اثر جهالت، نادانی و عمل 
به کارها و پیشنهادهای دشمنان، این عمل ننگین را 

مرتکب شدند.
وی از وقایع روز عاش��ورا به عنوان توطئه شوم 
دش��منان یاد کرد و گفت: دشمنان برای اجرای این 

توطئه مقدماتی را از پیش فراهم کرده بودند.
امام جمعه قم ایجاد اختالف در امت اس��المی 
را از توطئه های دش��منان دانست و تبدیل ملت به 
اقلیت و اکثری��ت، تخریب چهره دلس��وزان نظام، 
ش��خصیت ها و حتی برخی مراجع و اس��تفاده از 
وسایل ارتباط جمعی برای فریب عوامل خود باخته 

را از مهمترین مقدمات اجرای این توطئه دانست.
آیت اهلل امینی افزود: دامن زدن به این اختالفات، 
ظلم به نظام، رهبری و والیت فقیه اس��ت و باید به 

طور جد از آن خودداری کرد.
امام جمعه قم با ابراز تأسف از پیرامون این وقایع 
گف��ت: به رغم همه توصیه هایی که برای برگزاری 
یک عزاداری آرام ش��ده ب��ود مواردی مانند حرمت 
شکنی رهبر معظم انقالب، اصل والیت فقیه و اصل 

نظام به وجود آمد که انتظار وقوع آنها را نداشتیم.
آیت اهلل امینی افزود: دش��منان ایران اس��المی 
همواره بزرگترین ضربه را از والیت فقیه خورده اند 
و به این علت پس از تخریب پشتوانه های انقالب 
این بار والیت فقیه و شخص ولی فقیه را هدف قرار 
دادند و از ایران بدون والیت فقیه و جمهوری ایرانی 

دم زدند که مایه تأسف است.
عض��و مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام 
گفت: این ح��وادث عالوه ب��ر توهین به حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( و والیت فقیه به مردم و روحیه 

مردم هم ضربه زد. 

هتک حرمت عاشورا، سناریو بیگانه ها 

موج محکومیت ها همچنان ادامه دارد

شورای نگهبان حرمت شکنی مقدسات را محکوم کرد

بررسی علت کشته شدن عده ای در حوادث عاشورا 

س
فار

س : 
عک
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علم و صنعت

جرائم رایانه ای؛  مقدمه ای بر جرم، عدالت و 
مجازات

جرم رایانه ای چیست؟
 )Cyberspace( اصط��الح فضای رایان��ه ای
ب��رای اولین بار در س��ال 1982 در یک داس��تان 
علمی � تخیلی به کار برده ش��د. ما در گفتارمان از 
فض��ای رایانه ای، به عنوان ی��ک مکان فیزیکی یاد 
می کنیم اما در واقع  این طور نیست. فضای رایانه ای 
اگر چه اصطالحی نسبتاً جدید است اما مفهوم آن 
جدی��د نیس��ت و پیدایش  این مفه��وم، همزمان با 
اختراع تلفن توس��ط الکس��اندر گراهام بل در سال 
1876 بوده است. در حقیقت می توان گفت اولین 

»جرائم رایانه ای« در سال 1878 ارتکاب یافتند.
ش��رکت بل تعداد زیادی پس��ر نوجوان را که 
قباًل در اداره تلگراف به عنوان تلگراف رس��ان کار 
می کردند، برای متصل ک��ردن تماس های تلفنی و 
ارائه اطالعات به مشترکان سرویس تلفن استخدام 
کرد. اما همان طور که بروس اس��ترلینگ در کتاب 
 The Hacker( »خ��ود با ن��ام »مقابله با هکره��ا
Crackdown( اشاره کرده است،  این شرکت به 
زودی با مش��کالتی از س��وی کارکنان جوان خود 

مواجه شد.
 این بچه ها با مش��تریان، بی ادبانه و با گستاخی 
برخورد می کردند، س��ر به س��ر آنها می گذاشتند و 
معموالً آنها را مسخره می کردند. بدتر از همه آنکه 
از حقه هایی هوش��مندانه در صفحه س��وئیچ های 
اتصال اس��تفاده می کردند و به  این وسیله تماس ها 
را قط��ع می کردن��د و کارهایی از  ای��ن قبیل انجام 
می دادند. توانایی، مهارت فنی و ناشناس بودن  این 
پس��ران در انجام  این شیطنت ها، مجموعه عواملی 
را تش��کیل م��ی داد که باعث ب��روز مزاحمت ها و 

مشکالت می شد.
شرکت بل در نهایت تصمیم گرفت خود را از 
ش��ر  این بچه ها خالص کند و تصمیم به استخدام 
خانم های جوان و محترم گرفت و نتیجه آن ش��د 
که بروز چنین رفتارهای ناپس��ندی تقریباً از میان 

رفت.
همانن��د فضای رایانه ای که س��ابقه آن از آنچه 
اکثر مردم می پندارند بس��یار بیش��تر اس��ت،  ایده 
 اینترنت نیز که بس��یاری از ما تنها طی چند س��ال 
اخیر با آن آشنا ش��ده ایم بسیار قدیمی  است.  ایده  
اینترن��ت در اوایل دهه 1960 و در زمانی ش��کل 
گرف��ت که تش��کیالت نظام��ی  ای��االت متحده و 
شرکت راند )RAND Corporation( تصمیم 
گرفتن��د از رایانه ها برای حصول اطمینان از امکان 
برق��راری ارتباطات پیوس��ته در ص��ورت تهاجم 
هسته ای استفاده کنند. سیستمی که تنها دارای یک 
رایانه مرکزی باشد در مقابل صدمات وارده بسیار 
آس��یب پذیر خواهد بود. آنچه م��ا امروزه از آن با 
عنوان  اینترنت یاد می کنیم، سیستمی  از رایانه های 
مرتب��ط با هم اس��ت به نحوی که  ای��ن رایانه ها از 
تعداد بسیار زیادی خط تلفن برای برقراری ارتباط 
با یکدیگر استفاده می کنند و به  این ترتیب اطمینان 
حاصل می ش��ود که در ص��ورت عدم توانایی یک 
مس��یر برای ارسال اطالعات، مس��یر دیگری قابل 

دسترسی خواهد بود.
آنه��ا رایانه ه��ا را به صورت ش��بکه ای به هم 
متصل کردند و  این کار باعث شد انجام محاسبات 
و اجرای برنامه ها با س��رعت بسیار بیشتری انجام 
ش��ود زی��را اپراتوره��ای رایانه ها مجب��ور نبودند 
اطالع��ات را به ص��ورت نوارهای مغناطیس��ی یا 
کارتهای پانچ ارسال کنند. به جای ارسال اطالعات 
به  این ش��کل،  امکان ارس��ال اطالعات به صورت 
الکترونیکی از طریق سیم های تلفن در یک لحظه 

به وجود آمد.
ای��ن پیش نمون��ه  اینترن��ت در س��ال 1969 با 
عنوان آرپانت )ش��بکه آژانس پروژه های تحقیقاتی 
پیش��رفته(  ایجاد شد و به وس��یله وزارت دفاع به 
اج��را درآمد. برای اهداف دفاعی به جای تنها یک 
مسیر، مسیرهای زیادی وجود داشت که اطالعات 
از طریق آنها در شبکه جابه جا می شد. آرپانت در 
اصل به وزارت دفاع و چندین دانش��گاه )دانشگاه 
کالیفرنی��ا در لس آنجل��س، مؤسس��ه تحقیقات��ی 
اس��تنفورد، دانش��گاه کالیفرنیا در س��انتا باربارا و 
دانش��گاه یوتا( متصل شده بود. اما در سال 1971، 
آرپانت گس��ترش یافت و دانشگاه ها و آژانس های 
دولتی بیشتری را در برگرفت که دانشگاه  هاروارد، 
مؤسسه صنعتی ماساچست )MIT( و سازمان ملی 

هوانوردی و فضایی )NASA( را شامل می شد.
پ��س از آن، موضوع جالب توجه��ی رخ داد. 
به جای مبادله خدمات محاس��باتی، کاربران شبکه 
ش��روع به رد و بدل کردن یادداشت ها و نامه های 
الکترونی��ک و صحبت کردن ب��ا یکدیگر در قالب 
گروه های خبری و مباحثه ای کردند. از سال 1973، 
کشورهای دیگر و به تبع آن تمام شبکه های دیگر 

به آرپانت متصل شدند.
این ش��بکه های رایان��ه ای با آرپانت س��ازگار 
بودن��د زیرا از ی��ک زبان ارتباطی جهان اس��تفاده 
 )NCP( می کردند که به آن پروتکل کنترل ش��بکه
گفته می ش��د. امروزه  این زبان را معموالً با عنوان 
)TCP/IP( پروتکل کنترل ارسال، کنترل  اینترنت
می شناس��ند. ممکن است متوجه شده باشید گاهی 
هنگام جستجو در  اینترنت، رایانه شما خواستار یک 
»آدرس IP«  باشد. همزمان با توسعه پروتکل های 
شبکه، استفاده از اسامی حوزه ها )Domains( نیز 
آغاز ش��د. برای مثال، به ج��ای تالش برای یافتن 
شماره سرور 204507734 شما می توانید با آدرس 
»explora.com« جس��تجو کنی��د و  این عبارت 

شما را به همان آدرس عددی هدایت می کند.
تا قبل از سال 1986، تنها کسانی که به نوعی با 
شرکت های بزرگ رایانه ای مانند IBM یا دیجیتال 
الکترونیک��س در ارتباط بودند، امکان دسترس��ی 
به  اینترنت داش��تند اما پس از  این س��ال با کاهش 
قیمت رایانه های ش��خصی و افزایش سرعت آنها، 
امکان دسترس��ی به  اینترنت برای اف��راد معمولی 
نیز فراهم ش��د. حال  این س��ؤال پیش می آید که 
در س��ال 1986 چه اتفاقی افتاد؟ درآن سال، شبکه 

ملی زیربنای علمی  )NSFNET( تبدیل به ستون 
فقرات  اینترنت ش��د. س��رعت فزآینده  اینترنت در 
ارس��ال داده ها به معنی آن بود که  اینترنت می تواند 
داده های بیشتری را جابه جا کند. مطابق با صفحات 
وب چند رس��انه ای اکسپلورا )EXPLORA( در 
س��ال 1989، آرپا، مدیریت آرپانت را متوقف کرد 
زی��را آرپانت بر اثر مجتمع ش��دن با ش��بکه های 
دیگر، تبدیل به اینترنت شده بود. شبکه جهان گستر
 )World Wide Web( ک��ه هم��ه ما هر روز 

مطالب��ی درباره آن می ش��نویم، از س��وئد نش��أت 
گرفت.

متصل کردن رایانه های بی ش��مار در سراس��ر 
دنیا به یکدیگر منجر به پیشرفت های حیرت آوری 
در زمینه های آموزش��ی، فناوری و اقتصادی ش��ده 
اس��ت. نامه های الکترونیک ی��ا  ایمیل، به ما امکان 
می ده��د ظرف چند ثانیه با دیگ��ران ارتباط برقرار 
کنیم. »اتاق های گپ« و »گپ های مبتنی بر اینترنت« 
)IRC( ب��ه ما ام��کان می دهد به وس��یله صفحه 
کلید، به طور همزمان با افراد متعددی در سراس��ر 
دنی��ا ارتباط برقرار کنی��م.  اینترنت به خودی خود 
گس��تره ای از اطالعات بس��یار متنوع است و بهانه 
پی��دا نکردن ی��ک مفهوم در دائره المع��ارف را از 
دانش آموزان آینده س��لب می کند اما در عین حال 
شبکه جهان گستر باعث شده است که انواع حیرت 

انگیزی از جرائم )رفتارهای کیفری( پدید آید.
در فوری��ه س��ال 1995، پس از چندین س��ال 
پیگرد، کوی��ن میتنی��ک )Kevin Mitnick( به 
جرم کالهبرداری رایانه ای دس��تگیر و متهم ش��د. 
بازداش��ت او، به خبرسازترین رویداد دنیای رایانه 
تبدیل شد.  این حادثه دست کم در سه کتاب ثبت 
شد، یکی از  این س��ه کتاب نوشته کسی است که 

میتنیک را بازداش��ت کرد و ب��دون تردید منجر به 
س��اخت فیلم ها و آثار دیگری در  این باره شد. اما 
میتنیک دقیق��اً چه کرده بود که باعث ش��د توجه 
تمام رس��انه ها به او جلب شود؟ او به سیستم های 
رایان��ه ای متعددی دسترس��ی غیرقانونی پیدا کرده 
بود، برنامه های رایانه ای را به سرقت می برد و برای 
انجام  این کار از سرویس های تلفن راه دور استفاده 
می کرد. حال  این سؤال مطرح می شود که یک نفر 
چگونه می تواند در دستکاری سیستم های رایانه ای 
و دیگ��ر فناوری ها، تا  این حد مه��ارت پیدا کند؟ 
میتنیک به دلیل جرائمی که مرتکب شده بود توسط 

مقامات فدرال تحت تعقیب قرار گرفت.
این تعقیب ناموفق دو س��ال ب��ه طول انجامید 
تا آنکه در کریس��مس سال 1994، میتنیک کوشید 
ب��ه درون فایل ه��ای رایان��ه ای ی��ک فیزیکدان و 
متخصص امنیت رایانه به نام تس��وتومو شیمومورا 
در کالیفرنی��ا رخنه کند. پس از حدود ش��ش هفته 
ردیابی، شیمومورا، میتنیک را در کالیفرنیای شمالی 

پیدا کرد.
میتنی��ک به ه��زاران ش��ماره کارت اعتباری و 
اطالع��ات مهم دیگر دسترس��ی پیدا ک��رده بود و 
امکان یافته بود از  این اطالعات برای سرقت صدها 
و هزاران دالر )اگر نگوییم میلیون ها دالر( استفاده 

کند. اما او  این کار را نکرد. میتنیک حتی اظهار کرد 
به رایانه های وزارت دفاع نیز رخنه کرده است. او 
می توانست  این اطالعات را نابود کند یا باعث یک 
بحران نظامی  جهانی ش��ود. اما  ای��ن کار را نکرد. 
او می توانس��ت به اطالعات حس��اس رایانه هایی 
دسترسی پیدا کند که مجاز به دیدن آنها نبود. مانند 
بیش��تر هکرهای رایانه، میتنیک در سیستم هایی که 
به آنها رخنه کرده بود گش��ت می زد و سپس آنجا 

را ترک می کرد.

اگر چه بسیاری از دوستان و نزدیکان میتنیک 
در اواخ��ر دهه 70 و اوایل دهه 80 )گروهی با نام 
تبهکاران روس��کو )Roscoe Gangs(( اعتراف 
ک��رده بودند ک��ه او تمایل زیادی ب��ه مختل کردن 
س��رویس تلفن افرادی داشت که به او صدمه زده 
بودند یا به او توهین کرده بودند اما  این اظهارات به 

عنوان بخشی از سابقه کیفری او محسوب نشد.
میتنیک در س��ن 17 س��الگی به جرم س��رقت 
کتاب های راهنمای قطعات الکترونیک از فروشگاه 
پس��فیک بل به مدت ش��ش ماه محکوم به حبس 
و مجازات تعلیقی ش��د و در س��ال 1987 به دلیل 
سرقت نرم افزار از طریق یک خط تلفن به 36 ماه 
حبس تعلیقی محکوم شد. برخی از روزنامه نگاران 
و مقامات مس��ئول، میتنیک را ب��ه عنوان تهدیدی 
برای امنیت ه��ر خانواده امریکای��ی معرفی کرده 
بودند اما نویسندگان بسیاری از گروه های مختلف 
با  این عقیده موافق نبودند. در واقع بیش��تر هکرها 
به اندازه  ای که در رسانه ها منعکس می شود، تهدید 

کننده نیستند.
هکره��ا در یک مورد مهم ب��ا کرکرها تفاوت 
دارن��د. کارهایی که آنها انج��ام می دهند معموالً از 
روی بدخواهی نیس��ت. انگیزه بیشتر هکرها برای  

این کار، تمایل شدید به یادگیری نحوه کار سیستم 
رایان��ه، یافتن راهی ب��رای ورود مخفیانه به آنها و 
پیدا کردن س��وراخ های امنیتی  این سیستم ها است. 
هیج��ان خواندن اطالعاتی که می دانند اجازه دیدن 
آنه��ا را ندارند یا انجام کاری ک��ه می دانند قانونی 
نیست به لذت دست زدن به چنین تجاربی توسط 
هکره��ا به عنوان س��رگرمی  می افزای��د. مانند هر 
سرگرمی  دیگر، هک کردن می تواند تبدیل به یک 
عادت شود. بسیاری از هکرها، ساعاتی طوالنی را 
پش��ت رایانه خود می گذرانن��د در حالی که دارای 
همسر و خانواده هستند و می کوشند شغل خود را 
از دست ندهند. کوین میتنیک هنگامی که احساس 
کرد همسرش در کار هک کردن او دخالت می کند 

تصمیم به جدا شدن از او گرفت.
در دهه 70 واژه هکر به شخصی اطالق می شد 
که در برنامه نویسی بس��یار ماهر و باهوش باشد. 
بعدها در دهه 80  این واژه به معنی شخصی بود که 
در »نفوذ« به سیستم های جدید به صورت ناشناس 
تبحر داش��ته باشد. امروزه بیشتر با هدف ترساندن 
هکرها، رسانه ها و مقامات مسئول مانند آژانس های 
دولتی و ادارات پلیس،  این واژه را به هر ش��خصی 
که مرتکب یک جرم مرتبط با فناوری شود، اطالق 
می کنند.  این درست اس��ت که هکرهای کنجکاو، 

می توانند سهواً باعث زیان های قابل توجهی شوند 
اما جس��تجو برای یافتن اطالع��ات و آموزش )نه 
انتقام گیری یا صدمه زدن به دیگران( عاملی است 
که باعث می ش��ود اکثر هکرها سرگرمی  خود را به 

نحوی بیرحمانه دنبال کنند.
از س��وی دیگ��ر کرکرها، هکرهای��ی بدخواه 
هس��تند. آنه��ا ب��ه سیس��تم ها رخن��ه می کنند تا 
خرابکاری کنند، ویروس ه��ا و کرم های رایانه ای 
را منتشر کنند، فایل ها را پاک کنند یا بعضی انواع 
دیگر ویرانی را ببار آورند. اختالس، کالهبرداری 
یا جاسوسی صنعتی )س��رقت اطالعات محرمانه 
ی��ک ش��رکت( تنها بخ��ش کوچک��ی از اهداف 
احتمالی کرکرها اس��ت. جاسوسی رایانه ای همان 
طور که بین ش��رکت ها وجود دارد، میان کشورها 
نیز در جریان اس��ت بنابراین امنی��ت ملی ما را با 
مخاطره مواجه می کند. تروریسم رایانه ای، توسعه 
رایانه ای دهش��تناک دیگری است که شاید امنیت 
میلیون ها انس��ان را در سراس��ر دنی��ا تهدید کند. 
هیچ بحثی در این نیس��ت ک��ه آنچه کرکرها انجام 
می دهند همان قدر که غیر قانونی اس��ت، مخاطره 

آمیز نیز است.
شکل دیگری از جرائم رایانه ای را »فریک های 
تلف��ن« مرتک��ب می ش��وند. فریک ه��ا ب��ه جای 
دسترسی به سیستم های رایانه ای، از طریق خطوط 
تلفن در دنیای رایانه گش��ت می زنند. فریک ها از 
میان اولین هکرها در دهه 70 پدید آمدند. یکی از 
حوادثی که به وس��یله فریک ها به وجود آمده بود 
و در مجله دنیای رایانه در ش��ماره 24 فوریه سال 
1997 توسط شارون ماکلیس گزارش شد، مربوط 
به اداره پلیس ش��هر نیویورک )NYPD( می شد. 
فریک ها به سیستم تلفن  این اداره نفوذ کرده بودند 
و مت��ن ضبط ش��ده ای را که ب��ه تماس گیرندگان 

خوشامد می گفت تغییر داده بودند.
در متن ضبط شده جدید گفته می شد افسران 
پلیس مشغول خوردن نان شیرینی و نوشیدن قهوه 
هستند و فرصت جواب دادن به تلفن ها را ندارند. 
 ای��ن پیام ب��ه تماس گیرندگان توصی��ه می کرد در 

موارد اورژانس با شماره 119 تماس بگیرند.
هکرها و فریک های دیگر به سیستم های پست 
صوتی شرکت هایی نفوذ کردند که خدمات معاف 
از مالیات به مش��تریان خود ارائ��ه می کردند. آنها 
صندوق های پست صوتی خود را روی خط یک 
ش��رکت  ایجاد کردند سپس اطالعات را از طریق  
اینترنت ارس��ال می کردند و با هزینه  این ش��رکت 
خدمات پس��ت صوتی و تلفن راه دور رایگان در 

اختیار دیگران قرار می دادند.
سه فریک در کالیفرنیا برنامه خطوط تلفن سه  
ایس��تگاه رادیویی مختلف را ب��رای جلوگیری از 
برقراری هرگونه تماس با آنها تغییر دادند تا فقط 
خودش��ان بتوانند هنگام پخش زنده یک مس��ابقه 
رادیویی با  این ایس��تگاه ها تماس برقرار کنند.  این 
م��ردان در نهایت به اتهام کالهب��رداری رایانه ای، 
گناهکار شناخته ش��دند. آنها به  این وسیله برنده 
بیش از 20 هزار دالر پول نقد، دو اتومبیل پورشه 
و دو س��فر تفریحی به جزایر  هاوایی شده بودند. 
تهدید هکرها، کرکرها و فریک ها تا چه حد جدی 
است؟ کدام دسته از مجرمان رایانه ای بیش از بقیه 
خطرناک هس��تند؟ ما نیاز داریم سیستم های خود 
را در مقابل کدام فعالیت ها بیش از همه محافظت 
کنیم؟ آیا راهی ب��رای جلوگیری کامل از نفوذ به 
درون سیس��تم های رایان��ه ای و خط��وط تلفن ما 

وجود دارد؟
این پرس��ش ها، پاس��خ های س��اده ای دارند. 
احتماالً هیچ راه��ی برای جلوگیری کامل از نفوذ 
وجود ندارد اما می توانیم وقوع آن دسته از جرائم 
رایانه ای را که بالقوه خطرناک هس��تند به حداقل 
برس��انیم. آگاهی و مدیریت خ��وب کارکنان در 
قالب آموزش آن��ان می تواند کارآمدترین دفاع در 

مقابل رخنه در سیستم امنیتی رایانه باشد.
افراد بس��یاری، کوین میتنیک را یک مهندس 
اجتماعی بزرگ می دانند. او به دفعات بی ش��مار 
توانس��ت اپراتورهای سیستم Sysops و مدیران 
سیس��تم Sysadmins را متقاع��د کن��د ک��ه او 
به صورت قانون��ی از سیس��تم های رایانه ای آنها 
اس��تفاده می کند. او همچنی��ن در تماس تلفنی یا 
ارتباط ش��خصی با منش��ی ها یا نگهبان��ان امنیتی 
بسیار خوش��ایند و متقاعد کننده برخورد می کرد 
تا بتواند گ��ذر واژه ها و اطالعات مهم دیگر را از 
بسیاری ش��رکت ها به دست آورد و بعد بتواند از 
 این اطالعات برای رخنه در رایانه ای این شرکت ها 

استفاده کند.
مثال دیگ��ری از مهندس اجتماعی در س��ال 
1976 و در هنگام��ی  روی��داد که جری اش��نایدر 
توانس��ت چندی��ن ه��زار دالر را در ی��ک برنامه 
تلویزیون��ی زنده با ن��ام »60 دقیقه« اختالس کند. 
اشنایدر به عنوان ش��خصی که پاسخ درست داده 
است با برنامه تماس گرفت، به یک کارمند بانک 
ش��ماره حس��اب دان راتر مجری برنامه را داد و 
سپس در تلفن گفت: »ده هزار دالر!« راتر ناباورانه 
فریاد زد: شما نمی توانید به سادگی با تماس تلفنی 
شماره کارت اعتباری یک نفر را بگیرید و به جای 
پانصد دالر، ده هزار دالر از حس��اب او بردارید. 
اش��نایدر پاسخ داد: چرا، می توانم. او در واقع  این 

کار را در تلویزیون شبکه ای انجام داد.
ام��ا خود رایانه ها تنها ی��ک ابزارند.  این افراد 
هس��تند که مرتکب جرائم رایانه ای می ش��وند و 
م��ردم نیز مانن��د فایل های رایان��ه ای می توانند به 
عنوان منابع اطالعات حفاظت ش��ده یا حس��اس 
مورد اس��تفاده قرار گیرند. نکت��ه خوبی که در این 
میان وجود دارد آن است که مردم نیز می توانند از 
جرائم رایانه ای جلوگیری کنند. هر قدر ما بیش��تر 
درباره ان��واع مختلف جرائم رایانه ای و ابزارهایی 
که برای جلوگیری از آن  ایجاد ش��ده است بدانیم، 

امنیت بیشتری خواهیم داشت.

م��ا با جرائم زندگی می کنی��م و مظاهر این 
جرائم، زندگی ما را احاطه کرده اس��ت. اکثر ما 
از جرم بیزاریم و احساس می کنیم که در مقابل 
آن بسیار آسیب پذیریم اما ارتکاب یک جرم نیز 
می تواند به همان اندازه مجذوب کننده باش��د. 
امروزه در بیشتر شهرهای ایاالت متحده، ترس از 
جرم به یکی از واقعیت های انکارناپذیر زندگی 
مردم تبدیل ش��ده است و افرادی پیدا می شوند 

که در مقابل واقعیات جرم 
واکن��ش صحیحی نش��ان 

نمی دهند.
ترس از جرم حقیقت 
از  را  دارد و می ت��وان آن 
گام های سریع و نگاه های 
پنهان��ی عابرین��ی ک��ه در 
تاریک��ی خیابان ه��ا گ��م 
می شوند، احساس کرد. با 
وجود ت��رس از جرائم، ما 
مشتاقانه داستانهای جنایی 
را در برنامه های تلویزیونی 
و فیلم ها دنبال می کنیم، با 
کنجکاوی نس��بت به این 
س��ؤال که »چه کسی این 

کار را کرده؟« به تماش��ای این فیلم ها می نشینیم 
و مشتاقیم بینیم جرمی اتفاق می افتد، تحقیقات 
ب��رای یافتن مجرم آغاز می ش��ود، مجرم به  پای 
میز محاکمه کشانده می ش��ود و به سزای عمل 
خود می رس��د. حضور جرم در خیابان ها یادآور 
آس��یب پذیری خود ما و در معرض خطر بودن 
آزادی ها و حقوق ما است. همان طور که از دیدن 
اجرای عدالت در داستان های جنایی تلویزیون و 
سینما احساس رضایت می کنیم، فرصت می یابیم 
تا انگیزه های سیاه  درونی خودمان را نیز بررسی 
کینم و از خود بپرس��یم: »آیا در ما مجرمی خفته 

است؟«
ترس از جرم و جذبه آن که هر یک از سویی 
ما را به خود مشغول می کند، تنها بخشی از این 
داس��تان اس��ت. روی هم رفته جرم یک مشکل 
قانونی و اجتماعی بزرگ است و تنها یک مشکل 
روانشناختی فردی نیست. امروزه سیاستمداران، 
ت��رس ما از جرم و تمای��ل ما به آن را در جهت 
منافع سیاس��ی خود مورد استفاده قرار می دهند. 
نحوه واکنش ما در برابر جرم به ما کمک می کند 
به این سؤال که ما که هستیم، چه ارزشی داریم 
و تحمل مان تا چه اندازه اس��ت، پاسخ دهیم. آیا 
واکنش ما دلسوزانه اس��ت یا سخت گیرانه؟ آیا 
هدف ما متنبه کردن اس��ت ی��ا مجازات کردن؟ 
اعاده حیثیت و خوشامدگویی به مجرمان برای 
بازگرداندن آنان به اجتماع است یا انتقام جویی؟ 
مجموع��ه کتاب های جرم، عدالت و مجازات با 
هدف بررسی این موضوعات و طرح این سؤال 
پدید آمده اس��ت که چرا ما از جرم می ترسیم و 
به آن تمایل داریم؟ در این کتاب ها به بررس��ی 
مقاصد و انگیزه های جرم و مجرمان و واکنش ما 
در مقابل آنها پرداخته می شود و نهایتاً به وسیله 
واداش��تن ما به تفکر درب��اره واکنش هایمان در 
مقاب��ل جرم، حقایقی را درباره خود و جامعه ای 

که در آن زندگی می کنیم می آموزیم.
جرم همیشه چالشی برای چیرگی بر قواعد 
و آزمایشی برای ارزش ها و تعهدهای مردم مطیع 
قانون اس��ت. گاهی اوقات ج��رم، عملی چون 
عمل راسکلنیکوف )ش��خصیت اصلی داستان 
جنایت و مکافات( است و نمودی از عدم تمایل 
بعضی افراد برای زندگی مطابق قواعدی اس��ت 
که به وس��یله یک جامعه س��ازمان  یافته، ترسیم 
شده است. جرم در این حالت، محدودیت های 
قانون را مشخص می کند و نواقص قوانین را به 
ما یادآور می شود. حتی گاهی اوقات درماندگی، 
بیش از سرکشی موجبات اعمال جنایی را فراهم 
م��ی آورد و گاهی اوقات اعمال جنایی مجرمان، 
یک نیاز یا آسیب شدید را نشان می دهند. بنابراین 
مواجهه با جرم، همانند رویارویی با واقعیت هایی 
چون اختالف��ات اجتماعی، طبقات��ی، نژادی و 
مس��ائلی چون غفلت، رهاکردن و سوءاستفاده 
از کودکان اس��ت که رفتارهای آتی این کودکان 
با دیگران بازتاب تجارب تلخ ش��ان خواهد بود. 
گاهی جرم یا آنچه عمل مجرمانه گفته می شود، 
تالشی برای عدالتخواهی یا اعتراض به بی کفایتی 
قوانین موجود برای دس��تیابی به س��طوح باالتر 

اخالقی است.
مشخص کردن دلیل جرم، انگیزه های مجرمان 
و اینکه آیا جرم برخاسته از سرکشی، درماندگی 
یا نیاز به عدالت است، هرگز کار آسانی نیست. 
تن��وع انگیزه ه��ا و مقاصد جرم به ان��دازه تنوع 
افرادی اس��ت که مرتکب جرم می شوند. جرائم 
چون روح انس��ان ها، پنهان و رمزآمیز است. در 
صورتی که تضمینی برای امنیت فردی کسی که 
گام در راه کش��ف جرم می گذارد وجود داشته 
باشد، میل به ش��ناخت رازهای جرم و مجرمان 
بس��یار قوی اس��ت. گرچه این میل هر قدر هم 
قوی باشد، هیچ تمهیدی وجود ندارد که پاسخ 
پرسش های خود را درباره جرائم با نوعی یقین 
علمی بیابیم. البت��ه ما می توانیم به بعضی از این 
پرس��ش ها درباره جرم با مطالعه علل سرکشی، 
درماندگ��ی و عدالتخواهی که ممکن اس��ت در 
ارتکاب جرم نهفته باشد، پاسخ دهیم. مجموعه 
کتاب های جرم، عدالت و مجازات به ما در این 
راه کمک می کنند. در این کتاب ها، داستان هایی 
بعضاً مهیج و مس��حور کننده و غالباً روزمره و 
معمولی از ج��رم و مجرمانی بعضاً مش��هور و 

عمدتاً گمنام روایت شده است.
ب��ه ع��الوه ای��ن مجموع��ه کتاب ه��ا، به 
دادرسی هایی که توسط آنها، جرائم مورد بررسی 
قرار می گیرند و مجرمان  شناخته می شوند و به 

ط��رح دعوی هایی که در آنها گن��اه و بیگناهی 
تش��خیص داده می ش��ود، نگاهی بیطرفانه دارد. 
در مطالعه این دادرسی ها، هیجان تعقیب افرادی 
ک��ه قوانین را به مبارزه می طلبند، لمس می کنیم 
و با مس��أله محافظت از حقوق این افراد مواجه 
می شویم. به راه آوردن مجرمان نیازمند کارآمد و 
دقیق بودن اجرای قانون است. تنها موارد نادری 
وج��ود دارد ک��ه در برابر انح��راف بیش از حد 
برخی مجرمان، احس��اس 
می کنی��م.  درماندگ��ی 
دادستان ها، وکالی  پلیس، 
مدافع، قض��ات و اعضای 
مجری  منصفه  هیأت های 
عدالت کیفری هس��تند و 
در فعالی��ت روزان��ه خود 
می کوشند که حقوق افراد 
تضمی��ن ش��ود. سیس��تم 
عدال��ت قهریه چیس��ت؟ 
چگون��ه کار می کند؟ چرا 
چنین سیستمی داریم؟  در 
جرم،  کتاب های  مجموعه 
عدالت و مجازات، هیجان 
تعقیب مجرمان حین تالش 
برای دستگیری آنان را تجربه می کنیم. همچنین 
در این کتاب ها حقیقت جاری سیس��تم عدالت 
کیفری و شکوه و عظمت دادگاه هایی نشان داده 
می شود که روال کار آنها مذاکره بر سر گناهکار 

بودن مجرمان است.
پس از آنکه جلس��ه دادرسی تمام می شود، 
دادخواس��ت به نتیج��ه می رس��د و گناهکار از 
بیگناه تشخیص داده می شود، لحظه مجازات فرا 
می رس��د. مجازات گناهکار، وارد آوردن دردی 
به او به خاطر دردی اس��ت که وارد آورده و این 
رویه عمری به اندازه خود تمدن دارد. اما واکنش 
م��ا در مقابل مجرمان باید بهت��ر از خود جرم و 
متفاوت با آن باشد. با وجود این راهنمایی انجیل، 
قانون اساسی »مجازات بیرحمانه و غیرعادی« را 
منع می کند و این نش��ان می دهد که در مجازات 
مجرمان، مسأله تنها یافتن کسی که باید مجازات 
شود نیست بلکه نحوه مجازات نیز اهمیت دارد. 
حال باید بپرسیم که مجازات باید چگونه باشد؟ 
در دنیای��ی که مجازات نه ص��ورت معینی دارد 
و نه یک واکنش اتوماتیک به جرم اس��ت، باید 
دس��ت به انتخاب زد و این انتخاب باید توسط 
ما ص��ورت گی��رد. انتخاب ه��ا، رویه ها و خط 
مشی های مجازات در مجموعه کتاب های جرم، 
عدالت و مجازات مورد بررسی قرار می گیرند. 
چ��را باید مجازات کنیم و چگونه باید مجازات 
کنیم؟ از بررسی سابقه واکنش هایی که در برابر 
جرم نشان داده شده اس��ت، درباره عقالنیت و 
تناسب واکنش هایی که امروزه نشان داده می شود 
چه می توانیم بیاموزیم؟ کدام روش کارایی دارد؟ 

آیا درد باید تنها مقیاس مجازات باشد؟
مجموعه کتاب های جرم، عدالت و مجازات 
به بررس��ی برخی از مس��ائل اساس��ی زندگی 
اجتماعی انسان ها می پردازد. در این کتاب ها ترس 
و جذبه نسبت به جرم و واکنش های ما در برابر 
آن مطالعه می شود. آنها به ما یادآور می شوند که 
این موضوعات بی نهایت جدی هستند. در این 
کتاب ها موضوعات��ی در حیطه  قانون، ادبیات و 
فرهنگ عامه گردآوری شده است تا ما را وادارد 
که مجدداً و از ابتدا درباره این موضوع بیندیشیم 
که ما که هستیم و چگونه می توانیم و می خواهیم 

در کنار هم زندگی کنیم؟
جامعه عاری از جرم تا به حال وجود نداشته 
است و پس از این نیز وجود نخواهد داشت. با 
تغییر جامعه، جرائم نیز تغییر می کنند. با رش��د 
جامعه، جرائم نیز رش��د می کنن��د. فناوری های 
جدید، فرصت های جدیدی برای مجرمان پدید 
می آورد و پدید آم��دن جرائم مرتبط با رایانه ها 
درست مانند پدید آمدن جرائم مرتبط با هر نوع 
پیشرفت فناوری دیگر بوده است. کتاب جرائم 
رایانه ای، دیدگاه روشنی از موارد اساسی ارتباط 
می��ان جرم و رایانه ارائه می کند و به ویژه بر نیاز 
به حفاظت از مفاهیم با ارزش��ی چون امنیت و 
حری��م خصوصی که اهمیت بس��یار زیادی در 
جامع��ه دارند تأکید می کند و بی��ان می دارد که 
رایانه ها تأثیر ضد و نقیضی در دموکراتیزه کردن 
جرم داش��ته اند. در این کت��اب، خطرات بالقوه 
هرزه نگاری و »تروریس��م رایان��ه ای« به نحوی 
متقاعد کننده مورد بررس��ی قرار گرفته است و 
به همین ترتیب نش��ان داده ش��ده است که چه 
 طور یک طبقه جدید از مجرمان، به سوی جرائم 
رایانه ای کش��یده می شوند و چگونه انواع سنتی 
جرائم با واقعیت ه��ای روز انطباق می یابند. در 
این کتاب مجموعه ای مهیج از تصاویر مجرمان 
رایانه ای ارائه می ش��ود که باعث طرح سؤاالت 
بس��یاری می ش��وند: آیا جرائم رایان��ه ای همان 
جرائم قدیمی هس��تند که با استفاده از فناوری 
جدید انجام شود؟ کدام قسمت از قانون کیفری 
در ارتب��اط با جرائ��م رایانه ای حائز بیش��ترین 
اهمیت است؟ آیا نیاز داریم که قوانین جدیدی 
در ای��ن باره وضع کنیم؟ آیا بخش های مختلف 
موجود در قانون کیفری برای تهدید های جدید 
کفایت می کنند؟ آیا جرائم رایانه ای آنگونه که در 
نتیجه گیری این کتاب پیشنهاد می شود، تنها یک 
گروه از جرائم یقه  سفید است یا خود مفهومی 

کاماًل جدید دارد؟
و در انته��ا، این کتاب به م��ا امکان می دهد 
سؤاالت جدیدی مانند نحوه استفاده از رایانه ها 
ب��رای اجرای قانون و مقابله ب��ا جرائم رایانه ای 
مطرح  کنیم. این کتاب با بیانی صریح و جذاب، 
یادآور وجود دو قابلیت انطباق پذیری و نوآوری 
در مجرمان است.                        منبع: آزاد

اندیشه و نگارش

یه
 نق

ین
نگ

ر: 
اتو

یک
کار

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
3              پنجشنبه 10 دی ماه 1388 / 14 محرم 1431 Thursday 31 December 2009پرسش



شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها

ده ها هزار نفر از مردم اصفهان، هتک حرمت عاشورا را محکوم کردند
ده ها هزار نفر از مردم استان اصفهان در جریان 
راهپیمایی اعتراض آمیز روزهای سه شنبه و چهارشنبه 

هتک حرمت عاشورای حسینی را محکوم کردند.
در راهپیمایی مردم شهر اصفهان اقشار مختلف 
ش��امل کارگران، کارمن��دان، دانش��جویان و دانش 
آموزان در دس��ته های متعدد حضور داش��تند و از 
می��دان انقالب تا می��دان امام حس��ین )ع( اصفهان 

راهپیمایی کردند.
موج جمعیت مردم عزادار اصفهانی به گونه ای 
بود که میدان انقالب پاسخگوی آنها نبود و نیمی از 

جمعیت وارد چهارباغ شدند. 
مردم در این راهپیمایی با گفتن»منافق منافق این 
آخرین اخطار است، ملت انقالبی آماده قیام است«،  
»عزا عزاس��ت امروز، روز عزاس��ت ام��روز، مهدی 
صاحب الزمان صاحب عزاس��ت امروز«، »ابوالفضل 
علمدار خامنه ای نگهدار«، خش��م و انزجار خود را 
از هتک حرمت کنندگان روز عاشورا در تهران نشان 

دادند.
بانگ »یاحس��ین ی��ا ابوالفضل«،»عکس خمینی 

علم عزت اس��ت«،»خونی که درگ ماست هدیه به 
رهبر ماس��ت«، »منافق باید اع��دام گردد« و»مرگ بر 

ضد والیت فقیه«، »حس��ین حسین ش��عار ماست، 
والیت افتخار ماست«، »اهلل اکبر، اهلل اکبر«،»ای رهبر 
بت ش��کن دیکتاتور را بش��کن« از دیگر شعارهای 

راهپیمایی کنندگان اصفهانی بود.
تع��دادی افراد کفن پوش نی��ز در میان جمعیت 
حضور داش��تند که بر روی کفن خود نوشته بودند 
»ی��ا والیت یا ش��هادت برای رهبر« و تش��کل های 
دانش��جویی هم خواس��تار برخورد ق��وه قضائیه با 

اغتشاشگران شدند.
مردم اصفهان همچنین به مناس��بت سومین روز 
شهادت سرور و ساالر شهیدان ابا عبداهلل حسین )ع( 
و ش��هادت امام س��جاد )ع( به نوحه سرایی و سینه 

زنی پرداختند.
همچنین در روز چهارشنبه نیز، مردم والیتمدار 
شهرس��تانهای مختل��ف اصفه��ان ب��ا حض��ور در 
راهپیمایی، مراتب خشم و اعتراض خود را نسبت به 

ساختارشکنی روز عاشورا اعالم کردند.

 ام��ام جمعه ش��هرکرد و نماین��ده ولی فقیه 
دراس��تان چهارمحال و بختیاری با صدور بیانیه 
ای، حرکت افراد بی ریشه و وابسته به استکبار 

جهانی را در روز عاشورا محکوم کرد    
بیانی��ه  در  ناص��ری«  »محمدرض��ا  اهلل  آی��ت 
اراذل و اوب��اش در  اش اع��الم ک��رد: ع��ده ای 
ظهر عاش��ورای حس��ینی که دلهای هم��ه داغدار 
حرم آل اهلل بود با تش��ویق شبکه های ضد انقالب 
به ارزشهای اسالمی بی حرمتی و قلب دلدادگان و 

شیفتگان به اهل بیت را جریحه دار کردند. 
وی توهین بی ش��رمانه عناصر خودفروخته به 
ساحت مقدس اهل بیت )ع(، اصل والیت، رهبری 
و نظام ارزشمند اسالمی را اهانت به تمام ارزشها و 

خون شهدا دانست. 
آی��ت اهلل ناص��ری در بیانیه خود اف��زود: تمام 
وفاداران به آرمانه��ای امام راحل باید در حد توان 
خود در محکومیت این جنایت کم سابقه حساسیت 

نشان دهند. 
وی در پیام خود تأکید کرد: مردم عاشورایی و 
والیت مدار ایران اس��المی به خوبی سرچشمه این 
حرکتهای کور به دستور دشمنان قسم خورده ایران 
را می شناس��ند و اگر تاکنون از خود خویشتنداری 
نش��ان داده اند، منتظر اقدام قاطعانه مسئوالن بودند 
اما خدا نکند مردم والیی احس��اس کنند مسئوالن 

توانایی برخورد باغائله آفرینان اموی را ندارند. 
اس��تاندارچهارمحال و بختی��اری: عاش��ورا 

حماسه ای خدشه ناپذیر است  
اس��تاندارچهارمحال و بختی��اری با اش��اره به 
عظمت حادثه بزرگ کربال و خدش��ه ناپذیری این 
حماس��ه دینی، توهین به ساحت مقدس این واقعه 

و دیگر ارزشهای اسالمی را محکوم کرد.    
وی حرک��ت خودج��وش و یکپارچ��ه مل��ت 
عاش��ورایی مسلک ایران در پاسخ قاطع به عده ای 
حرمت ش��کن و هتاک به مقدسات دینی و والیت 
فقیه را بیانگر اعتقادات راسخ مردم و اهمیت ذاتی 

عاشورا دانست. 

صادقی گفت: عاشورا نماد احیای دین، معرف 
دین��ی و خیمه گاه تبلور جبه��ه حق در برابر باطل 
اس��ت و تا حی��ات وجود دارد عاش��ورا نیز وجود 

دارد. 
وی از ش���رک��ت اقش����ار مختل���ف مردم 

بختیاری  و  چهارمح��ال 
روز  راهپیم��ای����ی  در 
سه ش��نبه برای محکوم 
ک��ردن هتاک��ی عده ای 
روز  در  ساختارش��کن 
عاش��ورا به عنوان بیعت 
دیگ��ری ب��ا عاش��ورا و 
انقالب اسالمی یاد کرد. 
حی��دری  ن��ورا...   
نماینده مجلس شورای 
اسالمی: سربلندی ملت 
ایران ثم��ره اطاعت از 

والیت فقیه است
 ب��ه برک��ت انقالب 
اس��الم�ی و بصی����رت 
راحل)ره(  امام  حضرت 
و  ابه��ت  کف��ر  دنی��ای 

ش��وکت جهانی خود را از دست داده و استکبار از 
ای��ن ضربات زخم خورده اس��ت و همواره به فکر 

تالفی و ضربه زدن به انقالب اسالمی است. 
حیدری اطاعت از والیت فقیه را رسالت بزرگ 
ملت خواند و افزود: این انقالب اسالمی با رهبری 
امام و در ادامه با تدبیر، تدبر و هدایت های داهیانه 
مقام معظم رهبری توانس��ته اس��ت راه امام را ادامه 
 دهد و امروز س��ربلندی و افتخارآفرینی ملت ایران 

در جهان ثمره اطاعت ملت از والیت فقیه است. 
حوزه علمیه شهرکرد: دست شیطان در روز 

عاشورا از آستین منافقان نظام بیرون آمد
حوزه علمیه ش��هرکرد این توحش مس��تبدانه، 
هت��ک حرمت ارزش ها و این ظلم آش��کار را تاب 
نیاورده و با قلبی لبریز از خش��م و اندوه همگام با 

مردم مسلمان انقالبی این سرزمین اعمال وحشیانه 
گروه��ی ان��دک و المذهب و آلت دس��ت اجانب 
را محک��وم کرده و با تجدید با آرمان های س��ید و 
س��االر شهیدان و امام راحل، حمایت خویش را از 
رهب��ر فرزانه انقالب که مص��داق بارز حجت امام 
اعالم  هستند  زمان)عج( 
م��ی دارد و از دش��منان 
این نظ��ام مقدس برائت 
جس��ت�ه و از م��راج��ع 
قانونی درخواس��ت اشد 
مج��ازات را ب��رای آنان 

خواستار است.
دانشگاهیان دانشگاه 
ب��ه مصداق  ش��هرکرد: 
و  عاش��ورا  ی��وم  »کل 
کل ارض کرب��ال« هتک 
حرم��ت به ع��زای امام 
عاشورای  در  حسین)ع( 
عناصر  از سوی  حسینی 
مناف��ق و مخال��ف نام و 
راه اباعب��داهلل)ع( که در 
ادام��ه هت��ک حرمت به 
خمینی کبیر، رهبر نهضت حس��ینی ایران اسالمی، 
ص��ورت گرفت، نش��ان داد حرمت ش��کنان امروز 
همان اموی��ان و یزیدیان دیروز هس��تند که امروز 
ب��ا همان بغ��ض و کینه  ای که نس��بت ب��ه علی و 
فرزندانش دارند به مصاف امتداد نهضت عاش��ورا 
و انقالب اس��المی مان  آمدند  تا  ریش��ه   عاشورایی 

 جمهوری  اسالمی  ایران  را هدف  قرار  دهند.
اداره کل حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع 
مقدس چهارمحال و بختیاری:س��ران فتنه همانند 

یزیدیان با تمام آرمان های اسالم مخالف هستند.
ای��ن مصیبت را به پیش��گاه ام��ام زمان)عج(، 
بنیانگ��ذار جمه��وری اس��المی ای��ران و ولی امر 
مس��لمین جهان آی��ت اهلل خامنه ای تس��لیت گفته 
و همن��وا و همس��و با مل��ت ش��هیدپرور و عزادار 

ایران اس��المی ضمن محکومی��ت این بی حرمتی ها 
باردیگر تجدید بیعت خ��ود با آرمان های آن رهبر 
فرزان��ه را اعالم ک��رده و از درگاه خداوند نابودی 

فتنه جویان را خواستار هستیم.
س��ازمان مل��ی جوان��ان چهارمحال و بختی��اری: 
فقی��ه،  والی��ت  از  هم��گان  اطاع��ت  ب��ا 
نخواه��د ش��د. تک��رار  ح��وادث کوف��ه دیگ��ر 
ملت ایران همواره تح��ت لوای پرچم مقدس 
جمهوری اس��المی ای��ران و همچنی��ن اطاعت از 
فرامین مق��ام عظمای والی��ت در راه اعتالی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران و اهداف واالی آن 

حاضرند جان خویش را در این راه فدا کنند. 
سپاه قمر بنی هاشم)ع(:

مردم شریف، مؤمن و انقالبی ایران اسالمی به 
مزدوران اموی مس��لک استکبار جهانی دیگر اجازه 

جسارت نخواهد داد.

صبر و تحمل انقالبی نظام اسالمی بیش از این 
به مزدوران اموی مس��لک اس��تکبار جهانی اجازه 
جس��ارت نخواهد داد تا بار دیگر مردم ش��ریف و 
مؤم��ن و انقالبی ایران اس��المی ش��اهد تکرار این 
آش��وبگری ها و توهی��ن به مقدس��ات و اعتقادات 

اسالمی خود نباشند.
فرماندار شهرکرد: 

قطع و خشکاندن ریشه های فتنه خواست همه 
مردم اس��ت و کسی در مقابل فتنه سکوت نخواهد 
کرد. ش��رکت پرشور مردم دراین راهپیمایی انزجار 
از هتاکان مقدس��ات دینی و توجه به خواست این 
م��ردم که همان برخورد قاطع با مخالن امنیتی ملی 

است را بیش از پیش ضروری کرده است.
همچنین فرمانداران، بخش��داران، مس��ئوالن و 
تمامی مردم والیتمدار استان چهارمحال وبختیاری 
در شهرس��تانهای ش��هرکرد، فارس��ان، اردل، کیار، 
کوهرنگ و بروجن روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
با حض��ور در راهپیمایی های دش��من ش��کن، با 

فتنه گران و حرمت شکنان اتمام حجت کردند.

شهرکرد، محمود رئیسی- عاشورای حسینی 
از همان روز عاشورا و حتی در تاسوعا مظلوم بود 
به گونه ای که پس از شهادت امام حسین)ع( لشگر 
امویان عده ای از زن��ان برده خویش را موظف به 
برپای��ی ش��ادی و هلهله در کنار کش��تارگاه کربال 

کردند. 
آیین عاشورای حسینی همواره بین آزادیخواهان 
واقعی جهان به عنوان س��مبل و نماد بزرگداش��ت 
آزادی و جوانمردی بوده به گونه ای که ادیان دیگر 
و اندیشمندان بزرگ همواره به جمله معروف امام 
حسین)ع( که فرمودند: »اگر دین نداری الاقل آزاده 
مرد باشید.« تمسک می جویند. مقابله با آیین های 
عاشورای حسینی در طول تاریخ چندین بار تکرار 
ش��ده که معروف ترین آن مقابله با اربعین س��ید و 
ساالر شهیدان در کوفه و مدینه از سوی حکمرانان 
اموی بود و از دیگر واقعه فجیع در خصوص شادی 
و هلهله در روز عاشورا به »حجاج بن یوسف« یکی 

از سنگدل ترین حکمرانان تاریخ بر می گردد.
این برخ��ورد کراهت بار با واقعه عاش��ورا در 
دوران عباسیان نیز تداوم داشت و سربازان عباسی 
برای پایان دادن به برگزاری آیین عاشورای حسینی 
اق��دام ب��ه تخریب مرق��د مطهر امام حس��ین )ع( 

کردند.
در دوران رضاخ��ان پهلوی معروف به »میرپنج 
زورگو«، با صراحت با برگزاری هرگونه عزاداری و 
تکیه گردانی و تعزیه خوانی مخالفت شد و حکومت 
پهلوی برپایی هرگونه عزاداری را مخالفت آشکار 
با حکومت عنوان کرد و دس��تور برخورد شدید با 

هرگونه عزدارای در عاشورا را صادر کردند.
اما در آن س��وی دیگر تمس��ک به عاش��ورای 
حس��ینی یکی از مهمتری��ن مؤلفه ه��ای پیروزی 
انقالب اس��المی ایران ش��د و تمسک به عاشورا و 
قیام توحیدی و الهی امام حس��ین )ع( سرآغاز همه 

جنبش های آزادیخواه جهان شد.
جنبش مشروطه در تاریخ یک صدساله اخیر به 
عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ ایران یک حرکت 
همگانی و رس��می ایرانیان علیه استبداد قاجار بود 
که در این راه عزاداری مردم و تمسک به عاشورای 
حس��ینی، مردم را به صحنه مقابله با دش��منان دین 

کشاند.
رهبران اصل��ی این نهضت علمای دینی بودند 
و س��خنرانی های آنها و نمایندگان مراجع دینی در 
مس��اجد در نهایت با روضه خوانی امام حسین )ع( 

همراه می ش��د و علمای بزرگ مانند س��یدمحمد 
طباطبایی و سیدعبداهلل بهبهانی و وعاظ سرشناسی 
مانند سید جمال الدین واعظ در منابر با استناد به پیام 
نهضت امام حسین)ع( در صحرای کربال حکومت 

استبدادی قاجار را به چالش کشیدند.
جمله امام خمینی )ره( که فرمودند: »این محرم 
و صفر است که اس��الم را زنده نگه داشته است .« 
از مشهورترین جمالت س��خنرانی سرنوشت ساز 
امام خمینی)ره( در عاش��ورای سال 1388 قمری یا 
همان 14 خرداد س��ال 42 بود و این سخنرانی پایه 

مهمترین واقعه تاریخ معاصر را به همراه داشت.
بعد از مش��روطه تأثیر محرم و صفر در تاریخ 
معاصر ایران نه تنها کمتر نشد که شدت بیشتری نیز 
پیدا کرد و در سایر جریانات و حرکت های مردمی 
به جایی رس��ید که پهلوی اول دس��تور ممنوعیت 
برگ��زاری مجالس عزاداری و تعزیه خوانی این ایام 

را داد.
اما این حرکت عاشورازدایی پهلوی نیز باعث 
نش��د حت��ی ذره ای از اعتقادات مردم به س��ومین 
پیشوای مس��لمانان و قیام او کم ش��ود به گونه ای 
که این عزاداری ها در ش��کل گیری مهمترین واقعه 
تاری��خ معاص��ر یعن��ی انقالب اس��المی هم نقش 

سرنوشت سازی را را ایفا کرد.
مبداء مهم شکل گیری انقالب اسالمی، روز 12 
محرم 1383ه.ق یا  15 خرداد 1342 بود و س��رآغاز 
انقالب اس��المی شد و عزیمت رؤسای هیئت های 
مذهبی به قم و مالقات با امام خمینی)ره( در آستانه 
رفراندوم فرمایش��ی شش��م بهمن 1341، تحوالت 
بی نظی��ری را در نح��وه و مضمون س��خنرانی ها و 

مداحی ها در هیئت مذهبی ایجاد کرد.
تکیه بر قی��ام و انقالب بر ضد ظالمان پهلوی، 
مضم��ون اصلی اش��عار مذهب��ی آن دوره ش��د و 
انقالبیون با تکیه بر حماس��ه عاش��ورای حس��ینی 
موفق به جذب جوانان و آحاد مردم در نهضت امام 

خمینی)ره( شدند.
نوروز سال 1342 امام خمینی)ره( عزای عمومی 
اعالم کردند و در دوم فروردین 1342عوامل رژیم 
با هجومی وحش��یانه به مدرس��ه فیضی��ه در قم و 
مدرس��ه طالبیه در تبریز تعدادی از طالب را مورد 
ضرب و جرح قرار داده و مدارس دینی را به ویرانه 

تبدیل کردند.
عاش��ورای حس��ینی هم��واره در مقابله مردم 
انقالبی ایران اس��المی با عوامل رژیم ش��اه مخلوع 

نق��ش مهم و تعیین کننده ای داش��ت و تمام ترس 
شاه از عاشورا و محرم بود.

پس از پیروزی انقالب اس��المی و گس��ترش 
بیداری اس��المی در جوامع بشری سرمداران غرب 
برای مقابله با اسالم ناب محمدی به دنبال راه حل 
و نظریه می گش��تند تا هر چه در توان دارند برای 

مقابله با اسالم ناب محمدی به کار گیرند.
یک��ی از معروفترین نظریه ه��ای غرب برای 
مقابله با اسالم ناب محمدی)ص( سالم توحیدی و 
جهادی ایده معروف »زدایش مهدویت و عاشورا« 
بوده که تمامی نظریه پردازان مدرن و پس��ت مدرن 

غربی به آن اعتقاد داشته اند.
نظری��ه مع��روف، مقابله ب��ا ایران اس��المی با 
به��ره گی��ری از ضریه زدن ب��ه »فرهنگ مهدویت 
و عاش��ورا« برای نخستین بار از س��وی »ساموئل 
هانتینگتون« ارائه شد و بعدها در قالب گفتمان های 
»برخورد تمدن ه��ا« یکی از بزرگترین موانع پیش 
روی نظم نوین جهانی نئومحافظه کاران امریکایی 
را وجود این دو مؤلفه در نظام جهانی تشیع عنوان 

کرد.
در نشس��ت ها و گفتمان های عاش��ورا زدایی 
غرب برای ایجاد یک حرکت انحرافی در عاش��ورا 
این واقعه را با »تراژدی آنتیگون« مقایس��ه کردند و 
حتی با ش��بهه افکنی در اثبات حقانیت عاش��ورای 
حس��ینی مباحث دیالکتیکی در این باره به رش��ته 

تحریر درآوردند.
در ای��ن روش با بهره گیری از چالش افکنی و 
شبهه افکنی عاشورا را به عنوان یک پروژه تاریخی 
مطرح کردند تا با آن بتوانند حادثه عظیم عاشورا را 
یک رخداد تاریخی اجتماعی برگرفته از تنش های 

قومیتی و بدوی آن دوران مطرح کنند.
ش��بهه افکنان پس از ورود به این مرحله، اقدام 
به تابو ش��کنی کرده و عاش��ورا را با خودآگاهی و 
ناخودآگاهی قهرمان��ان چارچوب های رمان ها و 

داستانهای خود مورد نقد و بررسی قرار دادند.
ای��ن ش��بهه افکنان بیش��ترین ت��الش خود را 
بهره گیری از نظریه »عاش��ورا علیه عاشورا« به کار 
بردند تا بتوانند با ایجاد خرافه گری و بزرگ نمایی 
خرافات عزاداری بر علیه عاشورا هجوم ببردند که 
با زدای��ش خرافه های عاش��ورایی، این فتنه گران 

ناکام ماندند.
آن��ان برای مقابله با عاش��ورا هرچ��ه در توان 
داشتند به کار بستند اما در نهایت متوجه شدند که 

عاشورا در خون و رگ مردم ایران اسالمی است و 
تنها راه برای مقابله با عاش��ورا، پیاده سازی مقابله 

سخت و رودررو با عاشورا است.
در یکی از این مقابله های س��خت با عاشورا، 
منافق��ان در دهه 70 با بمبگذاری در روز عاش��ورا 
در ح��رم رضوی قص��د تهدید و ارع��اب مردم از 
برگزاری آیین های عاش��ورایی را داش��تند که این 
حرکت مذبوحانه دشمنان مردم ایران را نیز آگاه تر 
از گذشته به میدان عزادارای و حرمت مداری بزرگ 

آزادیخواه جهان یعنی امام حسین کشاند.
این فتنه ها یکی پس از دیگری با هوش��یاری 
مردم حس��ینی مشرب ایران کور ش��د تا نوبت به 
فتنه ها و آش��وب های پس از انتخابات رس��ید و 
دشمنان با بهره گیری از احساسات تعداد معدودی 
از جوان��ان فرصت را برای ضربه زدن به عاش��ورا 
غنیمت شمرده و تمام سرمایه گذاری خود را برای 

مقابله با عاشورا به کار بستند.
با بروز حادثه هتاکی به عاش��ورای حسینی از 
س��وی تعداد اندکی از جوان��ان نابخرد و ناآگاه، به 
یکباره مردم حسینی صفت ایران به خروش آمد تا 
از آرمان بزرگ و توحیدی عاشورا دفاع کند و نشان 
دهد عاش��ورا برای آنها »عاشوراست« و هیچ هتک 

حرکتی به عاشورا قابل گذشت و اغماض نیست.
توطئ��ه طرح »مهندس��ی معکوس« از س��وی 
»س��اموئل فوکویاما« نظریه پرداز غربی با حمایت 
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی آمریکا، برای ضربه 
زدن به نظام جمهوری اس��المی ایران و تشیع ارائه 

شده بود.
در ای��ن ط��رح فوکویاما که به ط��ور کامل به 
تحقیق ش��یعه پرداخته بود، سال 88 را سال نتیجه 

گیری طرح مهندسی معکوس اعالم کرده بود.
مختص��ات این طرح به ص��ورت مفصل برای 
ایج��اد چالش در هویت ش��یعه طراحی ش��ده بود 
و ش��یعه را مانند پرواز برای پرنده می دانس��ت و 

بال های آن را شهادت و ایثار عنوان کرده بود.
در این توطئه برای رس��یدن به طرح مهندسی 
معکوس جهت ضربه زدن به ش��یعه، عنوان ش��ده 
بود باید والیت را تخری��ب کرد و اعتبار زدایی از 
والی��ت صورت گیرد و روی ش��هادت و ایثار نیز 

خط کشیده شود. 
ایج��اد فضای رفاه طلبی در ش��یعه و تحریف 
کردن عاشورا به عنوان عنصر اصلی شهادت طلبی 
و ایثارگری نیز از س��وی دش��منان انقالب اسالمی 

برای تخطئه تشیع مطرح شده بود.
حمایت از نویس��ندگان شیعه که بر ضد شیعه 
قلم می زنند و در جامعه ش��یعه زدایی می کنند از 

دیگر برنامه های مهندسی معکوس فوکویاما بوده 
است.

یکی دیگر از متغیرهای طرح مهندسی معکوس 
ارائ��ه تحریف های س��ازمان یافت��ه در خصوص 
مهدویت و انتظار است که در فیلم های هالیوودی 

و متافیزیکی نیز بر این نظر تأکید شده است.
طرح دیگری برای فروپاش��ی نظام شیعه، ایده 
»مایکل برانت« نظریه پرداز غربی بوده که با حمایت 
وزارت امور خارجه آمریکا، مؤسس��ات راهبردی 

امریکا و سازمان سیا )CIA( دنبال می شود.
این نظریه پرداز، در طرح خود برای فروپاشی 
شیعه بهره گیری از ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج 
و تعامل ب��ا ایرانیان در قال��ب طرحهای مطالعاتی 

دانشگاهی را مورد تأکید قرار داده است.
این طرح س��ال 2010 را به عنوان س��ال ضربه 
زدن نهایی به ش��یعه دانس��ته و به عن��وان یکی از 
طرح ه��ای مقابل با نظام ش��یعه به م��وازات طرح 
مهندس��ی معکوس میش��ل فوکویاما در نظر گرفته 

شده است. 
طرح سوم برای براندازی و فروپاشی نظام تشیع 
و ش��یعه، طرح »شبکه س��ازی« است که در امریکا 
طراحی شده و در این طرح تأکید شده شرایط باید 
به گونه ای فراهم ش��ود تا بت��وان به مدیریت افراد 

منحرف، جاهل و غافل پرداخت.
این توطئه ها برای آن طراحی ش��ده که بتوانند 
بنیادهای معرفتی را از شیعه بگیرند و مبانی و مبادی 
ش��یعه را مورد حمله قرار دهند و شیعه را از اذهان 

مردم پاک کنند. 
اما عاش��ورا، حماسه اس��ت، از آن رو که امام 
حسین )ع( یک تنه و بی سالح، رویاروی حکومت 
سفاک امویان ایستادند و به یزید دست بیعت نداد و 
فرمودند: »کسی مانند من، با کسی مانند یزید، بیعت 
نخواهد ک��رد.« و امام حس��ین )ع( در مقابل زور، 
گردن خم نکردند و تن به ذلت ندادند و آش��کارا 
فرمودن��د: »مرگ با عزت بهتر اس��ت از زندگی با 

ذلت.«

حرک��ت امام حس��ین )ع( که منج��ر به حادثه 
عاش��ورا ش��د، چیزی جز یک انقالب اس��المی و 
تالش در راس��تای تحول اصالح جامعه اس��المی 
نب��ود و انقالب دین��ی امام حس��ین )ع( به عنوان 
مهمترین عامل برقراری اس��الم راس��تین و کوبنده 
تحریف��ات دینی، هم��واره در ط��ول تاریخ مورد 
بغض دش��منان اسالم و دیانت بوده است. در کنار 
دشمنان خارجی، همواره دوستان نادان متن جامعه 
اسالمی و مسلمانان ناآگاه نیز خواسته یا ناخواسته، 

ضربه ه��ای هولناکی ب��ه این حادثه ب��زرگ وارد 
کرده اند اما فرهنگ عاشورا در طول تاریخ همواره 
برای جامعه اسالمی و مسلمانان  الهام بخش بوده و 
حرارتی در دلهای مؤمنان ایجاد کرده که هرگز سرد 
نمی شود و فرهنگ متعالی عاشورا در طول تاریخ 
و هم اکنون عامل هویت بخشی و مقاومت پذیری 

جامعه ما است. 
فرهنگ عاش��ورا هم��ان زیربن��ای عقیدتی و 
فکری است که در امام حسین )ع( و شهدای کربال 
و اس��رای اه��ل بیت )ع( بود و س��بب پیدایش آن 
حماسه و ماندگاری آن قیام شد و حرکت مقابله با 
این عقیده از سوی همه آزادیخواهان جهان محکوم 

است.
پس از واقعه عاش��ورا حدود سه قرن عزاداری 
حس��ینی م��ردم در س��کوت و خفق��ان ناش��ی از 
حکومت های جور قرار می گیرد، پس از این مدت 
معزالدول��ه احمد بن دیلمی که ب��ر بخش هایی از 
عراق، خوزستان و فارس حکومت می کرده است، 
فرمانی صادر می کند که به موجب آن از عاشورای 
آن س��ال تمام بخش های حکومتی تحت سیطره او 
برای عزاداری حسینی)ع( در مالء عام، آزادی عمل 
به دست می آورند. امام راحل در خصوص عاشورا 
فرمودند: »گمان نکنید که اگر این مجالس عزا نبود 
و اگر این دس��تجات سینه زنی و نوحه سرایی نبود، 
15 خ��رداد پیش می آمد. تمام این وحدت کلمه ای 
که مبداء پیروزی ما ش��د. برای خاطر این مجالس 
عزا و این مجالس س��وگواری و این مجالس تبلیغ 
و ترویج اسالم شد اگر قیام سیدالشهدا نبود، امروز 

هم ما نمی توانستیم پیروز شویم.«
ایشان همواره تأکید داشتند: »کربال را زنده نگه 
دارید و نام مبارک حضرت سیدالشهدا را زنده نگه 
دارید که با زنده بودن او اس��الم زنده نگه داش��ته 

می شود.« 
پیروزی انقالب  اس��المی، بطالن بس��یاری از 
نظریه ه��ا را به اثبات رس��اند و ثابت کرد نباید هر 
پدی��ده ای را در البرات��وار تجرب��ی آزمایش کرد و 
پیداس��ت این همه، جز از طریق امدادهای الهی و 
فرهنگ غنی اسالم و رهبری خردمندانه امام خمینی 
و فداکاری های ملت سلحش��ور و اتحاد و همدلی 

همه اقشار ملت امکان پذیر نبود.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، مردم حس��ینی 
صفت ایران اسالمی در برابر هتاکان روز عاشورای 
حس��ینی که طرحی از پیش تعیین ش��ده و پروژه 
مهندسی ش��ده نظام س��لطه غرب بود، ایستادگی 
کردن��د و درس فراموش ناش��دنی ب��ه این هتاکان 

دادند.

فتنه گران در توفان خشم ملت عاشورایی  

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

به پای بوسی زهرا

مردم و مسئوالن چهارمحال و بختیاری یکپارچه علیه حرمت شکنان

 گروهه��ای مختل��ف م��ردم والیتم��دار 
اس��تان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
دیروز  نیز مانند روز س��ه ش��نبه با شرکت در 
راهپیمایی حرکات ساختارشکنان و کج خیاالن 

در روز عاشورای حسینی را محکوم کردند.
راهپیمایان با س��ردادن ش��عارهای مرگ 
برمنافق، م��رگ برضد والیت فقی��ه، هیهات 
من الذله، حسین حسین شعار ماست شهادت 
افتخار ماست، یا حسین گویان مجازات عوامل 

فتنه و دست نشانده هایشان را خواستار شدند 
و ب��ر تداوم راه ش��هیدان و تحق��ق اهداف و 

آرمانهای امام راحل )ره( تأکید کردند.

راهپیمای��ان همچنین در بیانیه های پایانی 
ضمن تجدی��د بیعت با رهب��ر معظم انقالب 
و آرمانه��ای معمارکبیر انقالب اس��المی، بر 
هوش��یاری مردم در برابر ح��رکات مذبوحانه 

دشمنان انقالب اسالمی تأکید کردند.

در بوس��تان غوغایی به پا بود، در میان دو 
الله ی دل خون، غنچ��ه ای با ناز زندانیان را 
عاشق کرد و از دس��ت حیله ها رهایی یافت 
و با خنده ای ش��یرین س��المی سرخ به رنگ 
قل��ب بزرگش ب��ه اطرافیان خود ک��رد. نگاه 
مستش به آس��مان و به سرو افتاد. به چشمان 
نافذ و خیس س��رو خیره ش��د. سرو اندیشید 
که دوباره عاشق ش��ده و این بار عاشق روی 
کسی که نامش جاودانه خواهد شد. کسی که 
در دل دریا و در دست شمشیر خواهد داشت 
و با توس��ل به معشوق حقیقی، ایثار، عشق و 
عاش��قی را امضا خواهد کرد. کسی که به قلم 
و مرکب برای نوشتن باورش ایمان ندارد و با 
خون خود بر هر ورق تاریخ حک می کند که 
اسالم پیروز اس��ت. مردی که آرمانش هدف 
هزاران بزرگ مرد دیگر می ش��ود و آموزگار 
عشق در کالس عاشقی خواهد بود. آزاده ای 

ک��ه بی نام او آزادگ��ی و آزادی بی معناترین 
واژگان خواهند ب��ود. رهبری که با یاد آوری 
مجاه��دت دلیران��ه اش در جبهه های جنگ 
هزاران معشوق متولد شدند و پاسداری از هر 
آنچه که به آن اعتقاد داش��تند را امضا کردند. 
حس��ین )ع( آزاد است و آزاده عاشق است و 
معشوق، کامل است و کمال. او در کالم نمی 
گنج��د، او را در دل دریادالنی می توان یافت 
که واژه ی پاس��داری را از او به امانت گرفته 
اند. نام��ش جاوید، یادش پای��دار، راهش پر 
رهرو و دعایش محافظ جان محافظان اس��الم 

و انسان باد. 
باز این چه ش��ورش اس��ت که در خلق عالم 

است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است.

                  
بهمن توکلی فرد

من از تو باز بگویم علم بدست گرفتی
قدح ز دست حریفان می پرست گرفتی

دالوری که هماورد کارزار نداری 
دو دست خویش بدادی و ناز شست گرفتی

به پای بوسی زهرا رسیده ای لب تشنه
به غیر از آب ز بانو هرآنچه هست گرفتی

به خون دیده نوشتم حدیث چشم تو را دوش
ز اشک پرشده مشکی که در الست گرفتی

اگر فرات به جامی تو را نکرده خموش
دو چشمه آب ز چشمان شوخ مست گرفتی

نبرد علقمه هرچند گشته شهره آفاق 
تو پایمردی خود را بدون دست گرفتی

درید قلب تو را تیر و با عمود شکستند
ظهور شق قمر را در این شکست گرفتی

حسین با مژه و اشک خون چشم تو را شست
نشست و حاجت خود را در این نشست گرفتی
فضل اهلل وطنخواه
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مروری بر رفتارشناسی هکرها در دنیای سایبر

اینترنت و وبالگ نویسی در ایران

 امیر حس��ین ش��ریفی - در گذشته 
اخبار بس��یار زی��ادی درباره هک ش��دن 
سایت های مختلف شنیده می شد که در 
آن ی��ک مهاجم با اس��تفاده از روش های 
بعض��اً ابتدایی صفحه اول یک س��ایت را 
دستکاری می کرد. هدف عمده این دسته 
از مهاجمان شهرت و اعتبار بود که از این 

طریق در صدد جذب آن بودند.
در آن زم��ان یک��ی از ام��وری ک��ه 
باع��ث می ش��د اینگونه هکره��ا در کار 
خ��ود جدی ت��ر ش��وند اطالع رس��انی 
سایت های خبری درباره آنها بود و همین 
موضوع باعث برافروخته تر ش��دن آتش 
ش��هرت طلبی آنها می ش��د و آنها را در 

اهداف خود جدی تر می کرد.
همین حاال شروع کنید!

بع��د از گذش��ت ی��ک دوره تقریب��ًا 
دو س��اله، خواس��ته های مهاجمان تغییر 
ک��رد و خواس��ته های ش��هرت طلبی به 
خواس��ته های اقتصادی و بعضاً سیاس��ی 
تبدیل ش��د. یکی از تبع��ات این رویکرد 
باز ش��دن س��ایت های خری��د و فروش 
اکس��پلویت ها بود. هدف این دس��ته از 
س��ایت های خرید و فروش حفره های 
پیدا ش��ده توس��ط محققان امنیتی است. 
شاید باورکردنی نباشد که ارقامی که برای 
هر کد اکس��پلویت پرداخت می ش��ود تا
20 هزار دالر نیز بوده اس��ت. هر چند در 
دنیای زیرزمینی هکرها ارقام پیش��نهادی 
باالت��ر نیز پیدا خواهید کرد. کافی اس��ت 
در زمین��ه ف��روش کده��ای مخرب یک 
س��ؤال س��اده از دکتر گوگل بپرس��ید تا 
لینک های فراوانی از سایت های معروف 
و غیرمع��روف و بعضاً زی��ر زمینی برای 
شما به نمایش بگذارد. برنامه نویس های 
حرفه ای می توانند از همین االن کار خود 
را ش��روع کنند، البته قبل از ش��روع باید 
یک س��ری تخصص های مربوط به این 
تجارت را داشته باشید و تمرینات زیادی 
انجام دهید. اما بعد از این سختی ها شما 
ه��م می توانید در ب��ازار خرید و فروش 
کده��ای مخرب )اکپس��لویت ه��ا( وارد 
ش��وید و ش��انس خود را آزمایش کنید و 
در کنار کار اصلی خود به سرگرمی آنالیز 
ن��رم افزارها بپردازید و پول های هنگفتی 
را از این طریق به جیب بزنید. با پیش��نهاد 
این مبالغ هنگفت بسیاری از کارشناسان و 

محققان امنیتی به سمت اینگونه تحقیقات 
گسیل ش��دند و هنوز هم این تجارت به 
قوت خود باقی است و همه می توانند در 

آن شرکت کنند.
هرزنامه ها؛ خانمان برانداز!

ام��ا دنیای هکره��ای ب��د اندیش به 
گونه ای دیگر رقم خورد. آنها از کدهای 
 Bot خ��ود در صدد تجهیز ش��بکه های
بر آمدند. حتماً می دانید که ش��بکه های 
Bot لش��کری از قربانی هایی هستند که 
ب��ه آنها زامبی گفته می ش��ود. خود کلمه 
زامبی معنای جالب��ی دارد. زامبی به بدنی 
گفته می ش��ود که یک روح دیگر در آن 
رس��وخ کرده اس��ت و آن را تحت کنترل 

خود در آورده است.
کامپیوتره��ای زامبی نیز به سیس��تم 
هایی گفته می شود که توسط رئیس خود 
و به صورت متمرکز کنترل می ش��ود. در 
گذشته از زامبی ها فقط در جهت حمالت 
DDoS استفاده می شد اما امروزه روش 
کاری فرق کرده اس��ت و هکرها ترجیح 
می دهند از لشکر زامبی های خود درآمد 

کسب کنند! حتماً می پرسید چگونه؟
ام��روزه هرزنامه ه��ا ب��رای تمام��ی 
شبکه ها معضل بزرگی شده اند. دریافت 
روزان��ه ده ها هزار هرزنامه باعث ش��ده 
اس��ت که مدیران ش��بکه در صدد صرف 
هزینه های زیادی ب��رای خالصی از آنها 
برآیند. بررس��ی ها نش��ان می دهد بیش 
از نیم��ی از پهنای باند یک س��رور ایمیل 
صرف پردازش هرزنامه ها می شود. اگر 
بخواهی��م این هزینه را در ایران بررس��ی 
کنیم ش��اید بتوان گفت شرکتهای متوسط 
به باال به طور س��االنه بی��ش از 5 میلیون 
تومان هزینه دریافت هرزنامه می پردازند 
و ای��ن فقط ضرر مالی حاصل از اش��غال 

بیهوده پهنای باند است. 
اما تا به حال از خودتان پرسیده اید که 
چه آدم های بیکاری با چه روشی این همه 
ایمیل ارسال می کند؟ در گذشته این کار 
توس��ط برخی برنامه های ارسال هرزنامه 
و به ص��ورت متمرکز انجام می ش��د که 
نیاز به یک پهنای باند زیاد جهت ارس��ال 
هرزنامه ها داش��ت. هرچن��د هکرها این 
پهنای باند را از طریق برخی س��رورهای 
هک شده تأمین می کردند اما این سرورها 
به سرعت شناسایی می شدند و در لیست 

سیاه ضد هرزنامه ها قرار می گرفتند.
اما هکرها همیشه راههای جدیدی را 
پیدا می کنند که نش��ان دهنده نبوغ فکری 
آنهاست. امروزه هکرها فقط با چند دستور 
ساده ده ها هزار هرزنامه را در کمتر از چند 
دقیقه ارس��ال می کنند! تعجب نکنید زیرا 
این بار لشگری از زامبی ها نیز آنها را برای 

رسیدن به این هدف کمک می کنند.
همه چیز به صورت خودکار برای آنها 
فراهم اس��ت. روش کار بسیار ساده است 

اما مقابله با آن بسیار سخت و ناممکن!
شناس��ایی اینگون��ه هرزنامه ها برای 
برنامه های ضد هرزنامه مشکل و ناممکن 
اس��ت زیرا که این بار ایمیل ها از سمت 
اش��خاص حقیق��ی )زامب��ی ها( ارس��ال 
می ش��ود و هم��ه چیز طبیع��ی و واضح 

است!
کرمهای آنها که ب��ه صورت موروثی 
رشد می کنند و تمام خصوصیات پدران 
خ��ود را ب��ه ارث می برن��د قوی ت��ر از 
روزه��ای قبل، در خدمت رئیس، ش��بکه 
Bot را گس��ترش می دهن��د و روحهای 
بیشتری را تس��خیر می کنند. رئیس فقط 

پشت سیس��تم خود و یا هر سیستم دیگر 
به شبکه )احتماالً IRC ( متصل می شود 
و دس��تورات الزم را برای س��ربازان خود 
ارسال می کند. آنها نیز بدون چون و چرا 

گوش به فرمان رئیس هستند.
هم��ه چیز ب��رای کس��ب درآمد چند 
میلیون دالری مهیا است. فقط کافی است 
سفارش های بی شماری را جهت ارسال 
هرزنامه بگیرند و فقط با چند دستور ساده 

پولهای هنگفتی را به جیب بزنند!
وب سایت های آلوده، معضل جدی

بد نیس��ت کم��ی هم ب��ه روش های 
جدید نفوذ به سیس��تم ها و بزرگ کردن 

شبکه های Bot بپردازیم.
راههای س��نتی روش ه��ای نفوذ به 
 ،Bot سیستم ها و بزرگ کردن شبکه های
ایجاد کرم های اینترنتی مختلف و موروثی 

است که بخشی از آن ذکر شد.
اما هکر ه��ا این بار نی��ز روش های 

جدیدی را به کار برده اند.
در گذش��ته وقتی یک سایت اینترنتی 
تح��ت کنترل یک هکر ق��رار می گرفت، 
با تغییر صفحه اول س��ایت و فقط جهت 

کسب شهرت آن را در بوق و کرنا می کرد 
که این سایت توسط گروه و یا شخص من 
هک ش��د. هر چند هن��وز این فرهنگ در 
ایران پا برجا اس��ت اما در دنیای حرفه ای 
س��ایبر، با تغیی��ر اهداف هکره��ا اینگونه 
روش ها نیز منس��وخ شده اس��ت و آنها 
ترجیح می دهند از بازدی��د کنندگان این 
سایت ها در جهت اهداف اقتصادی خود 

بهرمند شوند!
امروزه عمده کاربران برای جس��تجو 
و م��رور اینترنت از دو مرورگر IE متعلق 
ب��ه مایکروس��افت و Firefox متعلق به 
موزیال، اس��تفاده می کنن��د. از این رو تیر 
تحقیقات هکرها جهت یافتن حفره های 
امنیتی به س��مت این دو مرورگر ش��لیک 
شده است به گونه ای که ابزارهای خودکار 
زی��ادی برای یافتن کدهای مخرب در این 
دو مرورگر منتشر شده است و پدیده هایی 
همچون »یک م��اه حفره در مرورگر...« به 

وجود آمدند.
همه چیر مهیا است برای نفوذ و تجهیز 
شبکه های Bot با لشگری از سیستم های 
آسیب پذیر بی گناه! کافی است ابتدا یک 
سایت )یا یک سرور میزبان( تحت کنترل 
ی��ک مهاجم ق��رار گیرد. هک��ر، کدهای 
مخرب خ��ود را که اغلب ناش��ناس و به 
اصطالح o-day است را به طور گسترده 
در الب��ه الی س��ایت های اصل��ی اضافه 
می کند. کدهای مخرب بی س��رو صدا و 
بدون هیچ پیغام خاصی روی سیستم های 
بازدیدکنندگان نصب می شوند و فاجعه ای 

را شروع می کنند.
کم کم وب سایت های آلوده در حال 
تبدیل ش��دن به یک معض��ل بزرگ برای 
مدی��ران ش��بکه ها و کاربران اس��ت. این 
مشکل آنقدر حاد است که محققان امنیتی 
اعتراف کردند اینگونه حمالت از پوشش 
راداره��ای امنیتی آنها خارج ش��ده اند و 
کنترل آنها در بعضی مواقع ناممکن است.

بنا بر تحقیقات برخی ش��رکت های 
امنیتی، بیش از 50 درصد کدهای مخربی 
که توسط هکرها در این سایت ها استفاده 
می شوند ناشناس است و آنتی ویروس ها 
توانایی شناسایی آنها را ندارند و این یعنی 

فاجعه!
ابع��اد این فاجع��ه زمان��ی بزرگ تر 
می ش��ود که س��ایت های جستجو نیز به 

کمک هکرها بیایند و کدهای مخرب آنها 
را در پشت س��رور های خود پنهان کنند. 
بنا بر تحقیقاتی که توس��ط یک ش��رکت 
امنیتی صورت گرفته است نشان می دهد 
هفته ها و ماهها طول می کشد تا سایت ها 
و صفح��ات آلوده ای ک��ه در موتورهای 
جستجو ذخیره شده اند با نسخه های پاک 
و غیرآلوده جایگزین ش��وند. این مشکلی 
است که در سال گذشته شرکت فینجان نیز 
 cache به آن اشاره کرده بود و اسم آن را

Poisoning گذاشته بود.
جنگ س��رد دولت ها روی تارهای 

عنکبوت
اما دنیای سایبر فقط به هکرهایی ختم 
نمی ش��ود که اهداف اقتص��ادی را دنبال 
می کنند. اجازه بدهید س��ری هم به دنیای 
سیاس��ت بزنیم. جایی که میلیون ها دالر 
صرف می ش��ود تا اطالعات مختصری از 

دشمن جمع آوری شود !
در خبره��ای چند ماه قب��ل خواندیم 
که چگونه هکرهای چینی سیس��تم های 
پنتاگ��ون را م��ورد حمل��ه ق��رار دادند و 
اطالعات محرمانه ای را به سرقت بردند. 
چند هفته بعد نیز برخی سیستم های دولت 
بریتانی��ا نیز مورد نفوذ قرار گرفت. این بار 
هم چینی ها در این نفوذ دس��ت داشتند. 
ه��ر چند دولت چین دخال��ت خود را در 
این حمالت به شدت انکار کرده است اما 
وقتی این حمله به سیس��تم های بانکی و 
دولتی کشور آلمان در زمان مالقات مرکل 
و جیان��گ زمین نیز س��رایت کرد همگان 

باور کردند که جریانی در راه است!
شاید هکرهای چینی اولین کسی نباشند 
که قصد نفوذ به سیستم های دولتی رقبای 
خود را داشته باشند. دولت ایاالت متحده 
و دولت بریتانیا هرکدام به صورت رسمی 
نیز اعالن کرده اند سایتهایی را جهت انجام 
امور جاسوس��ی از کشورهای دیگر ایجاد 
کرده اند. این س��ایتها در زمینه جاسوسی 
از طری��ق دنیای س��ایبر فعالیت می کنند. 
با این روالی که کش��ورهای قدرتمند دنیا 
در پی��ش گرفته اند حتماً در س��ال آینده 
شاهد جنگی س��رد در پهنه کابلهای مسی 
و فیبر های نوری خواهیم بود. جنگی که 
امروز از آزمایش��گاههای حساس وزارت 
دفاع امریکا شروع شده است، اما پایان آن 

نامشخص است! 

روزنامه نگاری الکترونی از جمله مباحثی است 
که تقریب��اً همزمان با آغاز فعالیت جهانی ش��بکه 
اینترنت در س��ال 1992 در جوامع گسترش یافت. 
به عقیده بس��یاری کارشناسان، پخش همزمان صدا 
و تصویر و دسترس��ی آسان و س��ریع به اخبار که 
ارمغان این ش��یوه از روزنامه نگاری اس��ت، سبب 
نوعی »رسانه کشی« خواهد شد. جهان در دهه اخیر 
شاهد توسعه فناوری اطالعات در دنیا و تأثیر آن بر 
بخش های مختلف جوامع و ش��یوه های جدیدی 
در ارتباطات انس��انی بوده است. کارشناسان حوزه 
ارتباط��ات، عص��ر کنونی را عصر دانای��ی و تبادل 
اطالعات می دانند. بانکداری یا تجارت الکترونیک 
در ح��وزه اقتص��اد، دولت الکترونی��ک در عرصه 
سیاس��ت و روزنامه ن��گاری الکترونیکی درعرصه 

ارتباطات از آن جمله اند.
به عب��ارت دیگ��ر در گذش��ته پیدایش کاغذ 
وکش��ف جوهر منجر به گسترش مطبوعات شد و 
بعدها سایر امکانات ارتباطی رواج یافت و در عصر 
حاضر پیدایش کامپیوتر، گسترش اینترنت از سال 
1980 و گس��ترش »پپی س��ی« ها یا کامپیوتر های 
شخصی، روزنامه نگاری الکترونیکی را در جوامع 
توس��عه داد. البته باید یاد آور ش��د که در سال 67 
اینترنت با مقصودی نظامی در امریکا شکل گرفته 
بود، اما توسعه آن در دنیا عماًل یک دهه قبل اتفاق 
افتاد و جامعه ایرانی نیز از هشت سال پیش به این 

طرف به آن دسترسی پیدا کرده است. 
ب��ا این هم��ه در ایران هنوز تجهی��زات فنی و 
امکان��ات کافی وجود ندارد و اس��تفاده از ش��بکه 
دیجیت��ال و ترکیبات آن با محدودیت های بس��یار 
مواجه است. مثاًل هنوز مانند سالهای اولیه استفاده 
از اینترنت در دنیا هنگام اتصال دیجیتالی، خط تلفن 
مش��غول می ماند و ارتباط ها نیز س��ریع نیستند. 
به طور کلی بس��ترهای فنی مناسب در ایران وجود 

ندارند. 
اما با همین زمینه محدود، اینترنت برای بسیاری 
ایرانیان به ویژه جوانان و زنان وس��یله ای ایده آل 
برای معرفی شخصی خود، ارائه هویت فردی فارغ 
از قی��د و بند ه��ای موجود در جامع��ه، خانواده و 
فرهنگ اس��ت و این همان چیزی اس��ت که منجر 
به استقبال فراوان از پدیده وبالگ نویسی می شود. 
محمد ج��واد طواف کارش��ناس مس��ائل فناوری 
اطالع��ات می گوید با آنکه میزان نفوذ اینترنت در 
ایران از بس��یاری کشورهای دنیا پایین تر است اما 
میزان اس��تفاده از آن درعرصه های ش��خصی زیاد 

است. 
در این زمینه باید به » اورکات« سایتی با کارکرد 
دوستیابی اشاره کرد که البته در میان جوانان ایرانی 
کارکردهای دیگری هم یافته و هم اکنون بس��یاری 
کاربران روزانه این س��ایت را مانند صندوق پستی 

خود چک می کنند.
این س��ایت به دنبال تحقی��ق آکادمیک یکی از 
کارمندان س��ایت گ��وگل به ن��ام » اورکات« ایجاد 
ش��د و به واس��طه امکانات خاص خویش به یکی 
ازپایگاه های بزرگ دوس��تیابی اینترنتی مبدل شد. 

ایرانیان مانند موارد مشابه دیگر از جمله » چت« و 
»وبالگ« نویس���ی تمایل زیادی به اس��تفاده از آن 
نش��ان داده اند به طوری که هم اکنون در رتبه سوم 

عضویت این سایت قرار دارند.
ب��ه گفت��ه محم��د ج��واد ط��واف ک��ه خود 
وبالگ نویس اس��ت، تنوع گروهه��ای موجود در 
سایت اورکات بس��یار زیاد است. گروه های ادبی، 
گروه های جوانانی که به نویسنده ای خاص عالقه 
مندند، گروه های هم دانش��گاهی، هم دبیرستانی، 
همشهریها، گروه هواداران یک خواننده به خصوص، 
گروه طرفداران سایت ها یا شخصیت ها، گروههای 
متولد ماهی معی��ن و حتی گروه های عالقه مند به 
کارتون ه��ای دوران کودک��ی از آن جمله اند. البته 
»اورکات « در مس��یر آغازین خود در ایران است و 
هنوز بس��یاری قابلیت ها مانند ارتباط همزمان بین 

کاربران و تایپ فارسی را ندارد.
طب��ق آخرین آمار، س��ایت اورکات بالغ بر دو 
میلی��ون و 300 هزار عضو در سراس��ر جهان دارد 
که به ترتیب برزیلی ها، آمریکای ها و ایرانی ها در 

صدر فهرست اعضایش قرار دارند.
به موضوع وبالگ نویس��ی بازگردیم. بر اساس 
نتایج آخرین نظر س��نجی س��ازمان ملی جوانان با 
موضوع » وبالگ نویسان جوان« اکثر پاسخگویان، 
وبالگ نویس��ی را تمرین خوبی برای دمکراس��ی 
دانس��ته اند. آنه��ا اع��الم کرده اند در بی��ان افکار 
خ��ود آزاد بوده و ق��درت پذیرش افکار مخالف را 

داشته اند.
اکثر پاس��خگویان به منظور ابراز وجود، ایجاد 
ارتباط با دیگران و رهایی از تنهایی به وبالگ نویسی 
روی آورده اند و تمام آنها معتقدند که فضای وبالگ 
موقعیتی برای بیان خواس��ت ها و مکنونات درونی 
شان فراهم می آورد. بر اساس این نظر سنجی آنچه 
در میان تمام پاسخگویان مشترک بوده این است که 
وبالگ در نهایت بخش جدیدی از هویت آنها است 

که تا پیش از این ناشناخته بود.
از س��وی دیگر س��رعت رش��د وبالگ ها طی 
س��الهای اخیر به حدی س��ریع بوده که زنگ خطر 
رسانه های س��نتی را مدتها است به صدا در آورده 
اس��ت. برخی معتقدند وبالگ ها حتی اگر نتوانند 
جای رسانه های س��نتی را پر کنند، عماًل آنها را با 
تغییرات یا چالش های متع��ددی روبه رو خواهند 

کرد.

وبالگ ها در آغاز توسط کسانی به کار گرفته 
می شدند که رسانه یا تریبونی در اختیار نداشتند اما 
به تدریج تا به امروز حتی کسانی که به رسانه های 
قوی دسترس��ی دارند نیز تمایل خود را به داشتن 
وبالگ پنه��ان نمی کنن��د. چنانک��ه وبالگ های 
بس��یاری ام��روز توس��ط روزنامه نگاران نوش��ته 
می ش��ود و یا حتی برخی رسانه های قدرتمند از 
وبالگ برای پوش��ش بهتر اخب��ار و گزارش های 

خود بهره می گیرند.
ب��ا ای��ن وج��ود روزنام��ه ن��گاران زی��ادی 
وبالگ نویس��ی را از نظر تأثیر بر این شغل چندان 
جدی نم��ی گیرند. ای��ن گ��روه معتقدند وبالگ 
نویس ها اساس��اً بدون آموخت��ن روش های ارائه 
اخبار و اطالعات تنها به روش های من درآوردی 
روی می آورن��د و از هم��ه مهمت��ر آنک��ه زب��ان 
مشخص و استواری ندارند و همین گزارش ها و 
دیده های آنها را فاقد تأثیر کافی می کند. مدافعان 
وب��الگ نویس��ی اجتماعی معتقدن��د کوچکترین 
اتفاق در هر گوش��ته جه��ان می تواند در نزدیکی 
یک وبالگ نویس اتفاق بیفتد و این در حالیس��ت 
که رس��انه ها به رغم ت��دارکات فراوان و قوی ای 
که دارند هنوز نمی توانند سراسر جهان را پوشش 
دهند. از دیگر تفاوت های وبالگ و رسانه موضوع 
یکپارچگی و وحدت مطالب اس��ت. یک رس��انه 
هر قدر هم کارمندان اندکی داش��ته باش��د، نتیجه 
کار آنه��ا را ب��ه صورتی مش��خص و یکپارچه به 
مخاطب تحوی��ل می دهد حال آنکه وقایع از دید 
وبالگ نویس ها ک��ه افراد گوناگونی هس��تند به 

شکلی غیر منسجم و پراکنده ارائه می شود. 
در اینج��ا بای��د از حض��ور وس��یع زنانی که 
ب��ه انگیزه ه��ای متف��اوت در گروههای س��نی یا 
اجتماعی و طبقاتی مختلف وارد دنیای اینترنت و 
وبالگ نویسی شده اند، یاد کرد. نتیحه یک تحقیق 
نش��ان می دهد که آنها می نویس��ند تا بگویند ما 
هستیم، حاضر نیستیم سکوت کنیم و در این دنیای 
مجازی فرصتی داریم تا از مرز تابوها، ناگفته ها و 

سنت ها بگذریم.
دکتر حمید مرتضوی، روانپزش��ک می گوید: 
» وبالگ نویس��ی زنان راهی برای بیان دیدگاهها، 
دریافت و تبادل آرا و ابراز خویش��تن است. شاید 
در کش��ور ما به دلیل حضور فرهنگ مردانه و نبود 
ش��رایط مس��اوی بین زن و مرد، این راه به عنوان 
جایگزین انتخاب ش��ده باشد. زنان و دخترانی که 
ب��ه وبالگ نویس��ی روی آورده اند در مقایس��ه با 
زنان نس��ل پیش خود، فردگرا و برون گرا تر شده 
اند. آنه��ا بی آنکه نگران طرز تلقی و نگاه دیگران 
باش��ند، راحت تر از مادر و مادربزرگ هایشان در 
باره خود، زندگی خصوصی و درونی شان حرف 

می زنند.
تنی چند از مقامات دولتی و اهل سیاس��ت نیز 
وبالگ نویس��ی را آزموده اند. از آن جمله عطااهلل 
مهاجرانی وزیر سابق ارشاد و محمد علی ابطحی. 
وب نوشت آقای ابطحی یکی از پر بیننده ترین ها 

در ایران است.

نگاهی به جایگاه و حضور 
زنان در وب

نظریه پردازان بزرگ عرصه اقتصاد و جامعه، برای 
تبدیل اهدافی که عموماً برای تبیین مفهوم توسعه یافتگی 
یک کش��ور در نظر گرفته می ش��ود، ش��اخص های 
متعددی تعریف کرده اند. یکی از شاخص های مهم این 
بحث می��زان حضور و تأثیرگذاری زنان در این عرصه 
اس��ت و س��نجش اینکه آیا کاربری ناشی از پیشرفت 
ش��اخص ها در امر توسعه منجر به سهولت دسترسی 
ش��هروندان )به خصوص زنان( به خدمات و افزایش 

کیفیت آنها می شود یا خیر.
دبرا آهو ویلیامسون نویسنده گزارش »زنان آنالین« 
می گوید حدود 2/97 میلیون زن و 9/90 میلیون مرد در 

امریکا از اینترنت استفاده می کنند.
وی می گوی��د روابط عمومی زنان عالی اس��ت و 
اینترن��ت امکان ایجاد ارتباطات اجتماع��ی را برای آنان 
آسان تر می کند. زنان اکثریت کاربران وب سایت معروف 
مای اس��پیس را تشکیل می دهند. اما 45 درصد کاربران 
وب سایت به اشتراک گذاری ویدیو یوتیوب زن هستند.

زنان به ایجاد ش��بکه های بزرگ اجتماعی کمک 
می کنند. به وی��ژه با وجود زنان ج��وان عالقه مند به 
مالقات با مردم و گفتگو با دوس��تان، اینترنت با شیوه 

زندگی آنها کامالً متناسب است.
براساس اعالم ش��رکت eMarketer، 78 درصد 
کاربران مرد و 66 درصد کاربران زن طی سال جاری به 

تماشای ویدیوهای اینترنتی می نشینند.
علل این تفاوت س��ازگاری س��ریع تر م��ردان با 
فناوری های جدید و دسترس��ی بیش��تر به ارتباطات 
ظرفیت باالی باند پهن اس��ت که برای تماش��ای این 

برنامه ها ضروری است.
زنان هنگام اس��تفاده از ویدیوهای آنالین بیش��تر 
ب��ه اخبار، خبره��ای مربوط به اوضاع ج��وی، ویدیو 

کلیپ های موسیقی و فیلم عالقه مند هستند.
فناوری بیشتر، سرگرمی بیشتر

زنان بیشتر از مردان احتمال دارد از اینترنت به جای 
سرگرمی استفاده مفید کنند. بسیاری از زنان که وقتشان 
صرف رسیدگی به مسئولیت های مراقبت از فرزندان 
و برقراری ارتباطات می ش��ود فرصت گشت و گذار 

اینترنتی برای تماشای فیلم های ویدیویی را ندارند.
براس��اس پیش بینیeMarketer، با فراگیر شدن 
ارتباطات باندپهن )اینترنت پر س��رعت( طی سال های 
آینده و دسترسی به نمایش های تلویزیونی در اینترنت 
زنان بیش��تری به تماش��ای ویدیوهای آنالین خواهند 
پرداخت. با آغاز وبالگ نویسی فارسی در ایران، خیلی 
زود، درست هنگامی که تعداد وبالگ های فارسی دو 
رقمی شد، نخستین زن وبالگ نویس ایرانی نیز نوشتن 
در فضای وب را آغاز کرد و حاال بعد از گذشت چند 
سال با اطمینان می توان از حضور مؤثر زنان و دختران 
فارسی زبان در تولید محتوای فارسی در فضای اینترنت 
سخن گفت. زنان زیادی با انگیزه های متفاوت از هم، 
در گروه های سنی و با تحصیالت مختلف و وابستگی 
طبقات��ی و اجتماعی گوناگ��ون وارد دنی��ای اینترنت 
شده اند، رقم زیادی از میان کاربران را به خود اختصاص 
داده اند و بسیاری از وبالگ ها را به نام خود ثبت کرده 
اند، فقط برای اینکه بگویند» ما هستیم« و اینکه حاضر 
نیستند، س��کوت کنند و در این فضای مجازی غایب 

باشند تا باز دیگران به جای آنها حرف بزنند.
ای��ن اتفاقی اس��ت که به ص��ورت عمومی تر در 
فضای کس��ب و کار مجازی نیز در س��ایر نقاط جهان 
اتفاق افتاده است. محققان در بررسی های جدید خود 
دریافته اند که بیشتر دختران تمایل چندانی برای حضور 
در رشته های مرتبط با فناوری اطالعات و کامپیوتر ندارند 
که البته این وضعیت بیشتر در بین دختران دوره متوسطه 
دیده می شود. کشف راه های جدید برای افزایش تمایل 
دختران به فناوری اطالعات و باال بردن میزان دانش آنها 
در این زمینه نکته مهمی است که همه مسئوالن باید به 
آن توجه کنند. بررسی های جدیدی که توسط مؤسسه 
تحقیقاتی British Columbia انجام ش��ده، نش��ان 
می دهد دولت کانادا اعالم کرده، در سال 2002 میالدی 
12 میلیون زن خانه دار در این کشور به سر می برده اند 
که از این میزان 7/2 میلیون نفر به طور مستمر از اینترنت 
استفاده می کرده اند. این افراد سعی می کردند از محل 
کار، منزل، مراکز آموزشی، کتابخانه های عمومی و دیگر 
اماکن موجود به اینترنت متصل شوند. در این گزارش 
آمده، در س��ال 2000 تنها 51 درص��د از زنان خانه دار 
کانادایی به اینترنت دسترس��ی داشته اند، اما ظرف یک 
سال این رقم به 60 درصد رسیده است که در این میان 
2/75 میلیون نفر روزان��ه از اینترنت برای تحصیالت 
عالی و شرکت در دوره های آموزشی استفاده می کنند. 
مسائلی نظیر جستجو در سایت ها، گذراندن دوره های 
آموزش��ی، انجام کاره��ای اداری و... مهم ترین اهداف 
زنان برای ورود به دنیای مجازی بوده است. اینطور که 
گفته می شود، در س��ال 2001 بیش از 12 درصد زنان 
کانادایی که وارد اینترنت شده بودند توانستند با موفقیت 

دوره های آموزشی آنالین خود را به اتمام برسانند.
در مورد وبالگ نویسی در ایران اما موضوع حضور 
پررنگ زنان ایرانی را می توان از دیدگاه دیگری بررسی 
ک��رد. دکتر حمید مرتضوی، روانپزش��ک در اینباره در 
گزارش��ی با همین موضوع گفته است: وبالگ نویسی 
زن��ان راهی برای بیان دیدگاه ها، دریافت و تبادل آرا و 
ابزار خویشتن است. شاید در کشور ما به دلیل حضور 
فرهنگ مردانه و نبود شرایط مساوی بین زنان و مردان، 
این راه به عن��وان جایگزین و جبرانی برای این نقص 

توسط آنها انتخاب شده و در حال گسترش است.
زنان و دخترانی که به وبالگ نویس��ی در اینترنت 
روی آورده اند، در مقایسه با زنان یک نسل پیش خود، 
فردگ��را و برون گراتر ش��ده اند. آنه��ا بی آنکه نگران 
طرز تلقی و نگاه دیگران باش��ند راحت ت��ر از مادر و 
مادربزرگهایش��ان درباره خود از زندگی خصوصی و 
واقعی ش��ان حرف می زنند. وی معتقد اس��ت: اینکار 
)وبالگ نویس��ی( در افزایش اعتماد به نفس، احساس 
اس��تقالل و تفرد زنان تأثیر بسزایی دارد این آثار مثبت 
می تواند در همه جنبه های زندگی زنان خود را نشان 
دهد. این کار احساس غیرمفید بودن و اینکه زنان کارایی 
کمتری نسبت به مردان را دارند و تا حدی نیز احساسات 

منفی ناشی از این امر را کاهش داده است. 
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 مترجم: حامد واحدی
چ��را کش��اورزان آس��یایی به گردش��گری 

روستایی روی می آورند؟
یک���ی از مش���کالت مه���م در منطق���ه ی 
آس��یا – پاس��یفیک اختالف زیاد سطح دکالت مهم 
در منطقه ی آس��یا – پاسیفیک، اختالف زیاد سطح 
درآمد میان کشاورزان روس��تایی و کارگران شهری 
است. وضعیت کسب درآمد ناچیزکشاورزان در چند 
س��ال آینده به شدت بدترخواهد شد و این در حالی 
است که واردات محصوالت کشاورزی ارزان قیمت 
از اروگوئه، بازارهای آس��یایی را به سمت خرید این 

محصوالت از خارج سوق می دهد.
حال دیگ��ر کش��اورزان ب��رای اداره ی زندگی 
روزم��ره ی خود، باید به راهه��ای دیگری درجهت 

کسب درآمد از طریق زمینهای زراعیشان بیاندیشند.
گردشگری روستایی می تواند منشاء کسب 

درآمد مهمی در نواحی مساعد باشد
از زمانی که جمع اندکی ازکش��اورزان در صدد 

کس��ب اولی��ن درآم��د خ��ود به 
واس��طه ی صنعت گردش��گری 
برآمدند، برخی حمایتهای خارج 
از روس��تا در زمره ی احتیاجات 
متداولشان بوده است. حمایتهایی 
نظیر تخصیص اعتبارات الزم جهت 
آموزشهایی که مهارتهای آنان را در 
پذیرای��ی از بازدید کنندگان ارتقا 
بخش��د. این کمکها می توانند به 
بهبود مستمر توانایی ها و امکانات 
ایشان در راستای ارائه ی خدمات 
درخور به بازدید کنندگان شهری 
و انتقال دانش تخصصی مهارتهای 
مهمان نوازی منتج شوند. شاید آنها 
نیاز به فراگی��ری مهارتهای نوین 
در مدیری��ت و ارائ��ه ی خدمات 
باش��ند که این خود باعث جذب 

گردش��گران، اقامت آنها در محیطهای روس��تایی و 
همچنی��ن ایجاد انگی��زه برای بازدید مجددش��ان از 
این مناطق ش��ود. تبلیغ��ات و بازاریابی برای جذب 
گردش��گران از ش��هرهای دور نیز از دیگر نیازهای 
اساسی آنهاس��ت که به وسیله ی کمکهای خارج از 

روستا باید برایشان ترتیب داده شود.
گردشگری روستایی چیست؟

گردشگری روستایی، گردش��گری کشاورزی، 
طبیعت گردی و گردش��گری س��بز از جمله تعابیر 
متعددی هستند که به فعالیتهای گردشگری واقع در 

خارج از شهرها اطالق می شود.
در توجیه شایس��تگی توجه عادالنه ی دولتها به 
هر دو رویکرد گردشگری نظرات متنوعی ابراز شده 
است. برخی متصورند که اعمال هرگونه گردشگری 
در نواحی روستایی به صرفه است و جوامع روستایی 
را احیا می کند ولی از دیگر سو برخی معتقدند تنها 
روس��تاییان مس��تحق دریافت مزایایی هستند که از 
گردشگری روستایی نشأت می گیرد. این اظهار نظرها 
در حالی صورت می گیرد که گردشگری عاملی مهم 
در سوق دهی سرمایه های شهری و توجه بنگاههای 
اقتصادی به محیط های روس��تایی است، لیکن تأثیر 
بسیار اندکی در افزایش درآمد روستاییان و کشاورزان 

دارد.
مطمئناً گردش��گری با توجه به رویکرد ساکنین 
مقاصد گردشگری روستایی نسبت به اقتصاد محلی 
و چگونگی استفاده از محصوالت محلی و سرمایه ی 
بومی شان جلوه های متفاوتی را به خود خواهد دید.

ویژگیهای گردشگری روستایی
شیوه های سازماندهی و شکل گیری گردشگری 
روس��تایی در کش��ورهای مختل��ف متفاوتن��د. در 
برخی کشورها منش��اء اصلی سرمایه گذاری در این 
بخش، دولتها یا نهادهای تعاونی هس��تند و در سایر 
کش��ورها بنگاههای اقتصادی خصوصی مبادرت به 

سرمایه گذاری در این بخش می کنند.
در اندونزی، گردشگری روستایی در کشتزارهای 
جاوه و سوماترا توسعه داده شده است. هرچند اقامت 
گردشگران در هتلها صورت می گیرد اما فعالیتهایی 
چون کشت برنج یا به عمل آوردن کائوچو در مزارع 

مورد بازدید قرار می گیرد.
در ژاپن، رایجترین گونه ی گردشگری روستایی 
که ش��امل اقام��ت در مزرعه و اس��تفاده از غذاهای 
همیشگی کشاورزان است برای درک واقعی زندگی 
متداول کشاورزان صورت می گیرد. در کره، زندگی 
گروهی با ساکنین روستاها ترتیب داده می شود و در 
مالزی، دولت اقدام به حمایت مالی و سرمایه گذاری 
در بیش از 30 نقطه ی گردش��گری روستایی جهت 
آموزش و ایجاد س��رگرمی و امکانات تفریحی کرده 

است.
در این نوع گردش��گری، گاهی اوقات گیاهان یا 
گونه ه��ای جانوری نادر جاذبه ی اصلی هس��تند و 
گاهی غذاهای سنتی، صنایع دستی یا آثار باستانی به 

عنوان هدف اصلی گردشگران شناخته می شوند.
یکی از شایس��ته ترین نمونه های گردش��گری 
 camping.روس��تایی در اروپا، کشور فرانسه است
یا برپایی چادر برای اقامت موقت در مزارع و س��فر 
با ماشینهایی ملقب به کاراوان، هواداران بی شماری 
برای گذران اوقات در مناطق روس��تایی و اقامت در 
این مکانها دارند.حتی بسیاری از کشاورزان فرانسوی 
دست به ایجاد فضاهای مخصوص برپایی چادر برای 
اقامت گردشگران زده اند و دیگر روستاییان نیز اقدام 
به سرمایه گذاری در ساخت انواع اقامتگاه های موقت 

جهت اجاره به گردشگران کرده اند.
چرا گردش��گران در گردش��گری روستایی 

مشارکت می ورزند؟
معموالً برنامه ریزان و سیاستگذاران، گردشگری 
را به عنوان ارزش افزوده ی مزارع از منظر درآمدزایی 
مورد بررس��ی قرار می دهند. اما کشاورزان مبادرت 
به امر کش��اورزی را فعالیت اصل��ی اقتصادی خود 
می دانن��د و گردش��گری را در اولوی��ت بعدی قرار 
می دهند. ش��اید کشاورزان به دلیل همیشگی نبودن 
درآمدزایی گردشگری روستایی، انگیزه ی الزم برای 

سرمایه گذاری در این بخش را ندارند.
دو مطالعه ی تحقیقاتی در زمینه ی فراهم سازی 
تس��هیالت برای گردشگران توسط کشاورزان، یکی 
در ژاپن و دیگری در فرانس��ه نش��ان می دهد اقدام 
کش��اورزان به فعالیتهای گردشگری در جهت آشنا 
ش��دن و برقراری ارتباط بیش��تر با بازدید کنندگان و 

یافتن دوستان جدید صورت می گیرد.
نتایج هر دو مطالعه گویای این مطلب است که 
عمدتاً بانوان این جوامع به جای مردان خواس��تار پا 
گرفتن گردش��گری روس��تایی در مناطق روستایی 
هستند. بانوانی که بیش��تر در اندیشه ی یافتن راهی 
برای استقالل اقتصادی خویش هستند تا کسب درآمد 

صرف.
توجه به ان��واع آلودگی ها ب��ه ویژه آلودگی 

صوتی در برنامه ریزی توسعه ی گردشگری
 اگر گردشگری را عاملی مفید و سود بخش برای 
جوامع روس��تایی بدانیم، برنامه ریزی مدبرانه در این 

بخش حیاتی به نظر می رسد.

محیطهای روس��تایی مأمنی آرامش بخش برای 
شهرنشینان به ش��مار می آیند اما برای اهالی روستا 
ازدحام گردش��گران در محل زندگیشان که ترافیک 
و ایج��اد قیل و قاله��ای آزاردهن��ده را در پی دارد، 
گردشگری عامل بر هم زدن آرامش روستا و ناسازگار 
با آن محیط شناخته می شود. امکانات خدماتی محلی 
از عهده ی جمع آوری فاضالب و انواع مختلف زباله 

که یادگار گردشگران شهری است، برنمی آیند.
برنامه ری��زی مدبرانه، عالوه ب��ر کاهش اثرات 
مخرب گردشگری، می تواند به کشاورزان در شناسایی 
قابلیت های گردشگری در مزارع و سرزمینهای بومی 
آنها و رشد و توسعه ی  استعدادهای بالقوه این مناطق 

در مسیری هماهنگ و همسو یاری رساند.
مش��کالت گردش��گری روس��تایی، فق��دان 

مهارتهای مدیریتی
یکی از مشکالت ش��ایع در کشورهای آسیایی 
ضعف مهارتهای مدیریتی در طرحهای اجرا ش��ده 
توسط کشاورزان است. همچنین این ضعف گریبانگیر 
دولتهای محلی، مقامات مسئول و کارکنان این نهادها 
در طرح ریزی دستورالعمل های قانونی گردشگری 
نیز است. بیشتر افراد در این کشورها آشنایی محدود 
و تجربه ی بس��یار اندکی در توسعه ی گردشگری 
دارند. این مس��أله مشکالت متعددی را در شناسایی 
و انتخاب طرحهای مناسب گردشگری جهت صدور 
مجوز اجرا و همچنین تخمین اثرات این طرحها بر 

مناطق روستایی به وجود می آورد.
بازاریابی

اغلب تسهیالت و امکانات گردشگری روستایی 
بسیار محدودند و در گس��تره ی سرزمینهای وسیع 
دچار پراکندگی هستند که این مانعی است بر سر راه 
جذب گردشگران بالقوه از طریق بازاریابی و تبلیغات. 
بنابراین  دو عامل مذکور، ارائه ی خدمات مناسب به 

گردشگران انبوه را عماًل غیر ممکن می سازند.
زیر ساختها

بسیاری از مناطق روستایی که دارای ویژگیهای 
طبیعی زیبا و منحصر به فرد هستند، از زیرساختهای 
مناسب حمل و نقل مانند جاده و شبکه ریلی راه آهن  

بی بهره اند و دسترسی به آنها بسیار مشکل است.
در برخی ازکشورهای پر جمعیت، دسترسی به 
جاده ها به دلیل ازدحام بیش از حد مردم غیر ممکن 
اس��ت و در برخی دیگر از جاده ها آنقدر نامناس��ب 
است که زمان طی مسیر را بسیار طوالنی  و پر زحمت 
می کنند. به طور حتم شهر نشینان نمی خواهند اوقات 
فراغت گرانبهای خود را به جای سیاحت محیط های 
بکر روستایی در مسیرهای ناهموار برای دسترسی به 

این مناطق تلف کنند.
فصول محدود گردشگری روستایی

روستاها نیز مانند ش��هرها در اوقات خاصی از 
فصول سال بس��یار پر ازدحام و ش��لوغ هستند. در 
این ای��ام محدود به دلیل مراجعه ی بیش از ظرفیت 
گردش��گران به این نواحی تسهیالت رفاهی و دیگر 
امکانات محدود خدماتی روس��تاها دچار استهالک 
ش��دیدی می ش��وند که این خود عام��ل کاهش و 
تنزل برگش��ت سرمایه به این مناطق است. بازگشت 
سرمایه ی حاصل از گردشگری روستایی با نگاهی 
منصفانه رو به کاهش اس��ت، به طوری که می توان 
گفت بازگشت سرمایه در این بخش اغلب بسیار کمتر 

از سرمایه گذاری در دیگر بخشهای اقتصادی است.
بر اس��اس مطالعات��ی که بر عملک��رد برخی از 
کشاورزان صورت گرفته، آنها سرمایه گذاری مناسبی 
جهت ساخت اقامتگاه های جدید و یا فراهم آوردن 
امکانات گران قیم��ت و لوکس نمی کنند. این طرز 
عملکرد کش��اورزان به دلیل عدم تناسب درآمدشان 
با قسطهای سنگینی است که از قبل سرمایه گذاری 
در ایجاد زیرس��اختهای مورد نیاز گردشگران بر آنها 

تحمیل می شود.
وامهایی با نرخ سود کم و همچنین کمکهای مالی 
دولتها می تواند تغییراتی بسیار وسیع در سودبخشی 
سرمایه گذاری کش��اورزان در گردشگری روستایی 

ایجاد کند.
در  مهم��ی  نق��ش  مناط��ق،  ه��وای  و  آب 

سرمایه گذاری ایفا می کنند. کشورهایی که در مناطق 
معتدل آب و هوایی قرار دارند و دارای فصول متنوع 
هستند به سرمایه گذاری وسیعتری در ایجاد تسهیالت 
رفاهی برای گردشگران محتاج هستند تا کشورهایی 
مثل تایلند که در حوزه ی آب و هوای گرمس��یری 
قرار دارند و تقریباً دارای فصول همسان در طی سال 
هستند. کشورهای چهار فصل به دلیل تغییرات آب 
و هوای��ی که در آنها رخ می دهد، ش��مار کمتری از 
گردشگران را پذیرا هستند و نرخ سالیانه ی مراجعه 
به این مناطق که تنها در روزهای محدودی از س��ال 

صورت می گیرد بسیار پایین است.
 اطالعات محدود کشاورزان از خواسته های 

گردشگران
روس��تاییانی ک��ه تس��هیالت رفاه��ی را برای 
گردش��گران و مخصوصاً گردش��گران خارجی مهیا 
می کنن��د با مراجعینی روبه رو هس��تند که از لحاظ 
س��الیق و ارزشها  سبک زندگی متفاوتی در مقایسه 

با معیارهای زیستی ساکنین روستا دارند.
گردش��گری  در  موفقی��ت 
روس��تایی بر مبنای بازدید مکرر 
گردش��گران از نواحی روس��تایی 
است که این خود با انتقال تجربیات 
بازدید کنندگان به صورت توصیف 
آنچه که به مزاقش��ان خوش آمده 
اس��ت برای دیگر گردش��گرانی 
که آن محی��ط را تجربه نکرده اند 

صورت می گیرد.
کش��اورزان احتیاج وافری به 
بازخورد  نظیر  کس��ب اطالعاتی 
گردش��گران از زندگی در روستا 
برای وفق دادن خود با خواسته ها 

و آمال آنان دارند.
پرسش��نامه های جامع یا هر 
راه��کار دیگری ک��ه عوامل مؤثر 
در رضایتمن��دی یا آزرده خاطری 
گردشگران را برای روستانشینان روشن کند، می تواند 
کمک شایانی جهت بسط سرمایه گذاری ثمربخش 

در زمینه ی گردشگری روستایی باشد.
نتیجه گیری

تدارک محیطی مناسب و طرح ریزی برنامه ای 
جامع، بیشترین کامیابی را برای گردشگران روستایی 

به ارمغان خواهد آورد.
نواحی گردش��گری روس��تایی ک��ه نزدیک به 
جاذبه های پر مخاطبی چون پارکهای ملی و سواحل 
ویژه ی ش��نا هس��تند از اقبال بیشتری جهت بازدید 

گردشگران برخوردارند.
جاده های هموار نیز عاملی تعیین کننده است زیرا 
گردشگران به هیچ وجه مایل به رانندگی در جاده های 
ناهموار برای مدت زمانی طوالنی نیستند، هرچند که 

چشم اندازی زیبا در انتظار آنها باشد.
شاید برخی مناطق از توسعه ی وسیع گردشگری 
توس��ط دولت محلی یا س��ازمانهای ملی سود ببرند 
اما توسعه ی گردش��گری در مقیاسی وسیع، زمانی 
توجیه پذیر خواهد بود که بر اساس یک برنامه ریزی 
مناسب این مناطق قادر به جذب گردشگران انبوه و 

کسب درآمدی قابل توجه برای کشاورزان باشند.
مبادرت کشاورزان به ایجاد امکانات گردشگری 
در روستاها می تواند با اعتبارات مالی خارج از روستا 
حمایت ش��ود. از جمله ی این حمایتها می توان به 
ارائ��ه ی اطالعات و راهکارها به کش��اورزان جهت 
چگونگی آماده س��ازی تس��هیالت و امکانات برای 
گردشگران و آنچه در قبال سازماندهی این ترتیبات 

می توانند انتظار داشته باشند اشاره کرد.
از اولویتهای تصمیم گیری در این زمینه، آموزش 
مدیریت منابع و شیوه های  استاندارد مهمانداری به 
روستاییان است که برای نیل به این هدف اختصاص 

اعتبارات مالی ویژه از گزینه های تعیین کننده است.
مشارکت کشاورزان به عنوان بخشی از پروسه ی 
بازاریابی و تبلیغات و همچنین همیاری آنان در کشف 
بازخوردهای مشتریانشان می تواند بسیار سودمند و 
راهگش��ا باشد و البته که فعالیت یک سامانه ی ملی 
مس��ئول در امر تخصیص اعتب��ار و ناظر بر صدور 
مجوزهای اجرایی می تواند منفعت های بسیاری را 

در پی داشته باشد.
س��رمایه گذاری در بخش گردشگری روستایی 
عمدتاً توسط دولت ها یا بنگاه های اقتصادی صورت 
می گیرد و این در حالی است که معموالً نرخ بازدهی 
س��رمایه گذاری در این بخش نس��بت به بازدهی در 

دیگر بخشهای اقتصادی پایین تر است.
بنابراین تا زمانی که کشاورزان موفق به بازگشت 
س��رمایه ی مورد انتظ��ار خ��ود در ازای فعالیت در 
زمینه ی گردش��گری روس��تایی  نگردن��د، ادامه ی 

حمایتهای مالی نهادهای ملی ضروری است.
ایجاد ارتباطات اجتماعی وسیعتر، یافتن دوستان 
جدید و کش��ف راهکارهای اقتصادی نوین جهت 
نیل به اس��تقالل اقتصادی در نزد بانوان روستایی از 
جمل��ه انگیزه های اصلی ب��رای فعالیت اقتصادی و 
سرمایه گذاری روس��تاییان در گردشگری روستایی 

است.
کش��اورزان بیش��تر راغ��ب به کس��ب مزایای 
گردشگری از طریق دخالت مستقیم خود در فراهم 
کردن محصوالت و خدماتی نظیر، تسهیالت رفاهی، 
غذاهای محلی و دیگر ویژگیهای منحصر به فرد خود  

یا ترکیبی از این سه گزینه برای گردشگران هستند.
اگر گردشگران در اقامتگاه هایی سکنی گزینند 
که توسط سرمایه ی خارجی بنا نهاده شده و به این 
دلیل گردشگران هیچ گونه تعاملی با جامعه ی میزبان 
نداشته باشند و حتی غذای روزانه ی گردشگران نیز 
از خارج تدارک دیده شده باشد، مسلماً برای اقتصاد 
محلی س��ود دهی بس��یار اندک��ی را در پی خواهد 

داشت.
مادامی که اثرات اقتصادی گردشگری روستایی 
به سادگی قابل سنجش نباشد، اقدام به فعالیت در این 
نوع گردشگری توسط کشاورزان باید در مقیاسهای 
کوچ��ک و پراکنده و ترجیحاً در جهت تأمین منافع 

تولیدکننده به جای منافع مصرف کننده باشد.

31 مجموعه اقامتی و کمپینگ در اس��تان 
اصفهان توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری استان احداث می شود.
رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان این 
مطل��ب به میراث آریاگفت: زمین مورد نیاز و 
آماده س��ازی آن از سوی استان تأمین و انجام 

می شود.
اس��فندیار حی��دری پور افزود: ش��رکت 
توس��عه گردشگری ایران وابس��ته به سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اس��تان با مشارکت بخش خصوصی نسبت به 

احداث تأسیسات مذکور اقدام می کند.
وی تصریح کرد: این مصوبات از اقدامات 
دور نخست سفر هیأت دولت به استان است 

که درحال انجام است.
حی��دری پور اضافه کرد: پیش بینی اعتبار 
مورد نیاز در بودجه دستگاه های ذیربط توسط 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین 

می شود.

پس از معرفی ش��دن به عنوان مرکز فرهنگ 
اسالمی اروپا، باکو درصدد تبدیل شدن به پایتخت 

فرهنگی اروپا است.
به گ��زارش می��راث آریا،  وزی��ر فرهنگ و 
گردشگری جمهوری آذربایجان از فعالیت های 
این س��ازمان ب��رای تبدیل کردن باک��و به عنوان 
پایتخت فرهنگی بعدی اروپا پس از اس��تانبول 

خبر داد.
وی افزود: این اراده هنگامی به وجود آمد که 
این شهر در زمانی که عنوان مرکز فرهنگ اسالمی 

اروپا را برعهده داش��ت موفق ب��ه انجام تمامی 
وظایف محوله به خود شده بود.

ابوالفضل غارایف، خاطر نشان کرد:  هم اکنون 
برای ثبت نام باکو به عنوان مرکز گفتگوی تمدن ها 
درحال مذاکره با نمایندگان یونس��کو، ایسیکو و 
شورای اروپا هستیم و آن را تا معرفی این شهر به 

عنوان پایتخت فرهنگی اروپا ادامه می دهیم.
گفتنی اس��ت از ش��انزدهم ماه ژانویه سال 
2010،  مرکزیت فرهنگی اروپا به مدت یک سال 

به استانبول می رسد.

ترکیه خواهان بازگرداندن بقایای جسد سن 
نیکوالس یا بابانوئل از باری ایتالیا به شهر آنتالیا، 

زادگاه وی شد.
به گ��زارش می��راث آریا،  ن��وزت چویک، 
اس��تاد دانش��گاه آکدنیز ترکیه و سرپرست تیم 
باستان شناس��ی ش��هر دمره با اش��اره به شهرت 
س��ن نیکوالس به عنوان یک قدیس مس��یحیی 
در اروپا گفت: س��ن نیکوالس یکی از مش��اهیر 
ترکیه به شمار می رود و مقامات ایتالیا موظف به 
بازگرداندن بقایای جسد به سرقت رفته او از شهر 

باری به زادگاهش هستند.
وی با تکرار یکی از جمله های مشهور سن 
نیکوالس با مضمون » در اینجا  )آنتالیا( زاده شدم، 
رشد کردم و درهمین شهر خواهم مرد« افزود: ما 
باید به خواس��ت و آرزوی وی احترام گذاشته و 

اس��تخوان های او را به آرامگاهش در شهر دمره 
بازگردانیم. وی انجام این مهم را منوط به همکاری 
و تعامل وزارتخانه های فرهنگ دو کشور ترکیه و 
ایتالیا دانسته و خاطر نشان کرد: این اقدام عالوه 
بر اهمیت فرهنگی خود، تأثیر فراوانی در افزایش 

ورود گردشگر به کشور خواهد داشت.
س��ن نیکوالس ک��ه بعده��ا او را بابا نوئل 
شب های کریسمس نام نهادند، یکی از قدیسین 
س��ده های اولیه میالدی به ش��مار می رفته که در 
شهر پاتارا نام قدیمی آنتالیای امروزی به دنیا آمد 
و در سال 343 میالدی در شهر دمره درگذشت. 
اس��تخوان های او به دست بازرگانان ایتالیایی در 
س��ال 1087 نبش قبر شد و در منطقه ای در شهر 
باری که هم اکنون مکان کلیسایی به نام وی است 

به خاک سپرده شد.

احداث 31 مجموعه اقامتی در اصفهان

باکو، پایتخت فرهنگی آینده اروپا می شود؟

ترکیه، خواهان بازگشت بابانوئل شد

پل زمان خان

در 39 کیلومت��ری ش��مال ش��هرکرد بنایی 
دیرینه و قدیمی به طول 22 متر و 13 متر ارتفاع 
احداث شده اس��ت به نام پل زمان خان. این پل 
توسط ش��خصی به نام زمان خان از خوانین ایل 
بزرگ قش��قایی بنا ش��د با این هدف که بتواند 
روی رودخانه ی زاین��ده رود رفت وآمدکرده و 
در فواصل مختلف قش��الق و ییالق برای عبور 

دام هایش از آن استفاده کند.
تفکر احداث این پل به دوره ساس��انیان بر
می گردد. این پل بر پایه های صخره ای احداث 

شده است.
این پل دارای دو دهنه 8 متری و در نزدیکی 
س��امان روی زاینده رود ق��رار دارد، دبی آب به 
ارتفاع پل، شیب محل اجرایی پل، دهانه ی پل، 
مصالح به کار رفته و نحوه ی ساخت ستون ها از 
نوع طبیعی است اما تنها قسمت باالی ستون ها 
مانند پل های دیگر نظیر پل خرم آباد، پل دختر 
اندیمشک، پل اهلل وردی و ریحان در اصفهان از 

مصالح غیر طبیعی ساخته شده است.
این پل دو دفعه، یکبار در سال 1302 شمسی 
توسط کارگزاران صفوی و بار دوم در سال 1321 
شمسی توسط حاج عبدالحسین قزوینی به طور 
کامل تعمیر و مرمت شد و پس از قرن ها همچنان 
با شکوه و استوار باقی مانده است و جلوه زیبای 

خاصی به منطقه سامان بخشیده است.

اتاق آینه

ای��ن بن��ا در روس��تای دزک و در فاصل��ه 
35 کیلومتری جنوب ش��رقی ش��هرکرد توسط 
لطفعلی خان امیر مفخم بختیاری در 2 طبقه ساخته 
شده و در طول حیات خود شاهد حوادث فراوانی 
بوده که مهمترین آنها ایفای نقش در جریان اعاده 
مشروطیت است. از نظر معماری این اتاق به تقلید 
از قصرهای اروپایی قرون گذشته با آرایشی ایرانی 
ساخته شده است. جالب ترین قسمت این بنا به 
تاالر سفره خانه و اتاق آینه است. در حال حاضر 
این کاخ- قلعه 5076/20 متر مربع وس��عت دارد 
و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
نکته جالب توجه در این است که اتاق آینه 
به وسیله تکنیک آینه و نقاشی پشت شیشه تزئین 
یافته اس��ت. موضوعات آینه کاری شامل نقوش 
گل و مرغ، س��وارکاری و ابنی��ه اروپایی قرن 19 

میالدی است.

بردگوری

بردگوری )سنگ گربی( از قدیمی ترین آثار 
سنگی استان چهار محال و بختیاری است که به 
دوره ماد تا پایان حکومت ساس��انیان تعلق دارد 
)دوران پیش از اسالم(. در دین زرتشت به علت 
اعتقاد به مقدس بودن خاک از دفن کردن اجساد 
خودداری کرده و آنها را در محفظه هایی از سنگ 
که استردان )اس��تخوان دان( نامیده می شد و در 
اصطالح بختیاری به آنها بردگوری )سنگ گربی( 

می گویند قرار می دادند.
در خط��ه بختی��اری در دل صخره ه��ا و یا 
س��نگ های عظیم، فضاهایی با متوس��ط طول 
3/30 و عرض 2 و ارتفاع 1/20 ایجاد می کردند 
که دارای دریچه های مربع ش��کل با در سنگی 
بوده اند. بردگوری ها ب��ه گونه ای انفرادی و یا 
چندتایی حفر ش��ده و یگانه فرهنگ تدفین در 
طول بیش از 1500 سال در منطقه و نفوذ مذهب 

زرتشت و پیروان آن در این خطه است.
تا کن��ون 200 نمونه از بردگ��وری در ابعاد 
مختلف در بخش های دنیاران، میانکوه و بازفت 

شناسایی شده است.

مس��ئول گ��روه حفاظت و مرم��ت بافته ها 
در پژوهش��کده حفاظت آثار و اش��یای تاریخی 
فرهنگی از مرمت، حفاظت و آسیب شناسی33 
قطعه از پارچه های همراه مردان نمکی سه و چهار 

در معدن نمک زنجان خبر داد.
شهرزاد امین شیرازی نژاد در گفتگو با میراث 
آریا ضمن بی��ان این مطلب افزود: به کوش��ش 
پنج نفر از کارشناسان مرمت با گرایش حفاظت 
بافت در طول ش��ش ماه کار حفاظت 33 قطعه 
از پارچه های همراه مردان نمکی سه و چهار در 

معدن نمک زنجان در قالب 22 قاب آماده شد.
وی با اش��اره ب��ه انجام کاره��ای اجرایی و 
مطالعات فنی در زمینه بافت، شناس��ایی الیاف و 
بررس��ی نیازهای حفاظتی و مرمتی این قطعات 
اظهار داشت: براساس ویژگی های هرقطعه در دو 
روز نخست هفته پژوهش تصمیم به نمایش این 

آثار گرفتیم.
وی با بیان اینکه نمونه ها براساس تنوع بافت 
بس��یار پیچیده ای دارند تصریح کرد: با توجه به 
تنوع و پیچیدگ��ی بافت، متخصص��ان احتمال 
می دهند این قطعات مربوط به دوره هخامنش��ی 
و ساسانی باشد. این کارشناس ارشد حفاظت و 
مرمت اشیای تاریخی به استفاده از مو به عنوان نخ 
تزئینی و نیز تنوع رنگی باال در این پارچه ها اشاره 
ک��رد و گفت: تنوع رنگ و بافت در این قطعات 
نشان می دهد که این قطعات بافته هایی بوده اند که 

در زندگی روزمره استفاده می شدند.

امین شیرازی نژاد با اشاره به اینکه الیاف این 
پارچه ها بیشتر از جنس پشمی، پنبه، نخ دوخت و 
در موارد محدود از مو تشکیل شده است، اظهار 
داشت: به باور کارشناس��ان این پارچه ها دارای 

استحکام فیزیکی بسیار خوبی هستند.
خاطرنشان می شود، این پارچه ها پس از دو 
روز نمای��ش عمومی در هفت��ه پژوهش به موزه 
ذوالفقاری زنجان منتقل شده و در کنار مجموعه 

مردان نمکی قرار گرفتند.
این پارچه ها یکی از آثار مهم و منحصر به فرد 
متعلق به دوره های هخامنشی و پارتی- ساسانی 
هس��تند که در سال 1383 به همراه مردان نمکی 
سه و چهار در معدن نمک زنجان در حفاری های 

باستان شناسی کشف شدند.
آث��ار یاد ش��ده در قالب طرح پژوهش��ی و 
پایان نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد از 
س��ال 1387 در گروه شناخت مواد و تکنولوژی 
پژوهش��کده حفاظت آثار و اشیا مورد مطالعات 

علمی قرار گرفتند.
نتیجه این مطالعات، اطالعات ارزشمندی در 
زمینه رنگرزی، ریسندگی، بافندگی و نقوش آنها 
و در ارتباط با فناوری نساجی دوره های تاریخی 

یاد شده در اختیار متخصصان قرار داد.
عالوه ب��ر این در زمینه آسیب شناس��ی این 
آثار و نحوه حفاظت و نمایش آنها نیز مطالعات 
گسترده ای صورت گرفت که الگوی موفقی برای 

سایر آثار مشابه خواهد بود. 

مردان نمکی به پارچه های هخامنشی خود رسیدند
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کند و کاوی در گردشگری روستایی سفری به چهارمحال و بختیاریزاویه



پاتیناژ )patinage( به معنی س��ر خوردن، 
لغت فرانسوی اس��کیت روی یخ است و مانند 
بس��یاری از مواردی که منشاء ورودشان به ایران، 
فرانس��ه بوده اس��ت، با نام »فرنگی« آن شناخته 

می شود.
تعریفی که در لغتنامه ها ب��رای پاتیناژ آمده 
چنین اس��ت: حرکت روی یخ به وسیله اسکیت 
و تیغه های باریک ف��والدی که در انواع ابتدایی 
آن به کفش بسته می شد و بعدها به طور بخشی 
یک پارچه با کف پوتینهای مخصوص س��اخته 
می ش��د. پاتیناژ در ابتدا تنها برای سرگرمی روی 
رودخانه ها، حوضچه های طبیعی و دریاچه های 
یخ زده انجام می ش��د و بعدها در میان ورزشها 
جای گرفت و مدتهاست که زمینهای سرپوشیده 

چهار فصل برای پرداختن به آن وجود دارد.
زمانهای بسیار دور و ما قبل تاریخ

زمان و روند شکل گیری دقیق پاتیناژ نامعلوم 
اس��ت، با این حال باستان شناس��ان عقیده دارند 
اس��کیت روی یخ گس��ترش جغرافیایی زیادی 
داشته است. شواهد باستان شناسی از اسکیتهای 
بدوی ساخته شده از استخوان جانوران در نقاط 
سردس��یری چون روسیه، اسکاندیناوی، بریتانیا، 
هلند، آلمان و س��وئیس نش��ان می دهد انسانها 
در زمانهای دور نیز از این روش س��ریع و ساده 
برای عب��ور از مناطق بزرگ و یخ زده اس��تفاده 
می کرده اند. سطح این تیغه ها با ساییدن مداوم 
استخوان شکار یا احشام، لغزنده شده و با تسمه 

به پا بسته می شد.
قدیمی ترین مدارک تاریخی

اولین اشاره واقعی به پاتیناژ در کتابی نوشته 
راهبی اهل کانتربوری به نام ویلیام فیتز استفن دیده 
شده است. او در کتاب خود درباره توماس بکت 
اس��قف   1118-1170  Thomas Beckett(
اعظم کانتربوری(، در شرح واقعه ای در زمستان 

کانتربوری، چنین نوشته است:
»... اگر زمینهای باتالقی فینزبوری و مورفیلد 
یخ بزنند، کودکان اهل لندن به بازی می پردازند. 
بعضی از این بچه ها استخوانهایی به مچ پای خود 
می بندند و چوب دستیهایی ساده و کارکرده در 
دست می گیرند. آنها مانند پرندگان یا تیرهایی از 
چله کمان در رفته، روی یخ پرواز می کنند. ناگهان 
دو کودک با هم مقابله می کنند، چوب دستیهای 
خود را باال گرفته و تا جایی که یکی بر زمین بیفتد 
به یکدیگر می تازند. سر این بچه ها معموالً ضربه 

می خورد یا دست و پایشان می شکند...«
چوب دستیهایی که فیتز استفن از آن صحبت 
کرده است برای حرکت کردن مورد استفاده قرار 
می گرفته است زیرا اسکیتهای یخ اولیه، لبه تیزی 
که در اس��کیتهای امروزی موجب س��ر خوردن 

می شود را نداشتند.
اولین توصیف پاتین��اژ در یک اثر هنری در 
قرن پانزدهم و توسط یوهانس بروگمن هلندی 
تصویر شده است. این اثر حکاکی روی چوب، 
لیدوینای مقدس، قدیس حامی اسکیت بازان را 

هنگام افتادن روی یخها نشان می دهد.
لیدوینا دختری نوجوان بود که هنگام زمین 
خوردن در پاتیناژ دچار شکس��تگی دنده ش��د و 
هرگز درمان نشد. این اثر اولین کار هنری است که 
پاتیناژ به عنوان موضوع اصلی تابلو در آن حضور 
دارد. ی��ک نکته مهم دیگ��ر در این تابلو تصویر 
مردی در پس زمینه اس��ت که در حال اس��کیت 
روی یک پا قرار گرفته که این حالت بدون داشتن 
اسکیت تیغه دار ممکن نیست و نشانگر این امر 
اس��ت که در آن زمان اسکیتهایی با لبه تیز وجود 

داشته اند.
پیش��رفت اس��کیتها، افزودن تیغ��ه هایی به 
اس��کیت از ابداعات هلندیان در قرن سیزدهم یا 
چهاردهم بوده است. این اسکیتها از فوالد ساخته 
می شده اند و برای سهولت در حرکت لبه های 
تیزی داشته اند. ساختار اسکیتهای امروزی تا حد 

زیادی به همین ترتیب باقی مانده است.
تنها تغییر بسیار مهم در طراحی اسکیت روی 
یخ کمی بعد به وقوع پیوست، در حدود زمانی که 
تیغه های فوالدی برای اسکیت به وجود آمد، یک 
هلندی دیگر که شاگرد میزسازی بود، آزمایشهایی 
با نس��بتهای مختلف عرض و ارتفاع تیغه فلزی 
انجام داد و باالخره طرحی را ارائه داد که تا امروز 
تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. با استفاده از این 
اسکیت دیگر به چوب دستی نیاز نبود و حرکت 

بسیار آزادتر و با ثبات تر انجام می گرفت.
جایگاه اجتماعی پاتیناژ

همان طور که در آثار نقاش��ان بزرگ هلندی 
مشاهده می ش��ود، پاتیناژ در هلند مختص هیچ 
طبقه و سن و موقعیتی نبوده و همه می توانستند 
به این تفریح بپردازند. با این حال در کشورهای 

دیگر، پاتیناژ تنها به طبقه ممتاز محدود می شده 
است. امپراتور رودولف دوم  به قدری به اسکی 
روی ی��خ عالق��ه مند بود ک��ه در س��ال 1610 
کارناوال��ی از یخ در دربار خود برپا کرد تا به این 

ورزش عمومیت ببخشد.
جیمز دوم پادشاه انگلستان نیز در دوران تبعید 
خود به هلند، به شدت به این ورزش عالقه مند 
شد و زمانی که به انگلستان بازگشت، این ورزش 
و تفریح »جدید« را به طبقه ممتاز انگلستان معرفی 
کرد. لویی ش��انزدهم، امپراتور فرانسه در دوران 

حکومت خود پاتیناژ را به پاریس آورد. 
چگونگی عملکرد تیغه

اسکیت روی یخ به این دلیل انجام پذیر است 
که تیغه ف��والدی زیر کفش می تواند با کمترین 
اصطکاک با س��طح یخی به اطراف حرکت کند. 
البته اندکی خم کردن تیغه و فرو بردن آن در یخ به 
اسکیت باز کمک می کند تا با باال بردن اصطکاک، 
حرکات خود را کنترل کند. به عالوه او می تواند 
با حرکت روی لبه منحنی تیغه و با قرار دادن بدن 
خود در زاویه مناس��ب و خم نگه داشتن زانو، از 
نیروی جاذبه برای کنترل و سرعت بخشیدن به 

حرکات خود استفاده کند.
یک روش دیگر برای ایجاد ش��تاب فشردن 
تیغه در بخش جلویی آن روی یخ است به طوری 
که یخ بریده می شود و اسکیت باز را به جلو هل 
می دهد. اسکیت باز ماهر می تواند با ترکیب دو 
تکنیک فوق که »ترسیم« نام دارد، به حالتی برسد 
که ظاهراً بدون هیچ کوشش خاصی در مسیرهای 

منحنی زیبا  می خرامد.
آزمایش��های متعدد نش��ان داده ان��د که یخ 
در دمای 7- درجه س��انتیگراد از کمترین میزان 
اصطکاک جنبش��ی برخوردار اس��ت و بسیاری 
از میدانهای پاتیناژ سرپوشیده سیستم خود را بر 
مبنای همین درجه تنظیم می کنند. روی س��طح 
بیرونی هر نوع پوشش یخی در دماهای باالتر از 
20- درجه س��انتیگراد همواره یک غشای بسیار 
ن��ازک از آب وجود دارد که قطر آن از تنها چند 

مولکول تا چندین هزار مولکول در تغییر است.
دلیل وجود این غشا، پایان ناگهانی ساختار 
کریستالی یخ است. ضخامت این غشای مایع، تنها 
به دمای سطح یخ بستگی دارد، هرچه دما باالتر 
باشد، غشا ضخیمتر خواهد بود. البته پاتیناژ روی 
سطوح سردتر از 20- درجه نیز امکان پذیر است 
که درآن دما به طور طبیعی غشای مایع به وجود 

نخواهد آمد.
خطرات  پاتیناژ  نمایشی

دو خطر عمده پاتیناژ از این قرارند: اولین خطر 
که در هر میدان پاتیناژی رخ می دهد، سقوط روی 
یخ است که به کیفیت سطح یخ، طراحی اسکیت 
سرعت اسکیت باز و همچنین مهارت و تجربه او 
بستگی دارد. هرچند آسیب دیدگی جدی در این 

حالت بعید است اما غیرممکن نیست.
خطر دوم که بس��یار جدی اس��ت و هنگام 
پاتیناژ در فضای باز وجود دارد، س��قوط از میان 
یخها به داخل آب بس��یار سرد زیر آن است. این 
اتفاق می تواند موجب آسیب شدید یا مرگ در 
اثر ش��وک، سرمازدگی یا غرق شدن شود. بیرون 
آمدن از آب و بازگش��ت روی یخ بسیار مشکل 
و تقریباً غیرممکن است زیرا لبه های یخی مدام 
می شکنند و فرد توسط کفشهای سنگین و البسه 
ضخیم زمستانی که در اثر خیسی بسیار سنگین 
می شوند، به زیر کشیده می شود یا اینکه با گم 

کردن جهت حفره، در زیر یخها باقی می ماند.
ورزشهای بر مبنای پاتیناژ

تعدادی از مهمترین رش��ته های ورزشی بر 
مبنای پاتیناژ از این قرارند:

 Figure Skating پاتیناژ نمایش��ی ی��ا • 
ورزشی است که در آن افراد به صورت تک نفره، 
دو نفره یا گروهی به انجام حرکات پرشی، سرعتی 
و تعادلی می پردازند و معم��والً این حرکات را 

متناسب با یک قطعه موسیقی انجام می دهند.
• هاک��ی روی ی��خ ی��ا Ice hockey یک 
ورزش تیمی اس��ت ک��ه در آن اعضای هر تیم 
کوشش می کنند یک گوی مخصوص را به کمک 
چوب دستیهایی با لبه برگشته، به دروازه حریف 
وارد کند. چوب دستیهای این ورزش متناسب با 
راست دست یا چپ دست بودن بازیکن ساخته 

می شوند.
• پاتیناژ سرعتی یا Speed skating ورزشی 
است که شرکت کنندگان باید مسافت مشخصی را 

با سرعت بیشتر طی کنند.
• پاتیناژ نوردیک یا Tour skating ورزشی 
س��رگرم کننده است که عامل زمان در آن مطرح 
نیست و شرکت کنندگان مسافتهای زیادی را روی 

یخ طبیعی پاتیناژ می کنند.

در بیانیه فدراسیون ورزش های 
زورخانه ای اعالم شد:

انزجار از اغتشاشات روز 
عاشورا و بیعت با رهبری

فدراس��یون ورزش های زورخان��ه ای در بیانیه ای 
اغتشاش��ات روز عاشورا را محکوم و حمایت خود را 

از والیت فقیه اعالم کرد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، فدراس��یون ورزش ه��ای 
زورخانه ای در واکنش به هتک حرمت در روز عاشورا 
و اعالم انزجار از فتنه گ��ران در این روز بیانیه ای را به 

شرح زیر صادر کرد:
عاش��ورا، روز خداست. روزی که بنا به اراده رب 
جلی و برای بقا حریت و آزادگی فرزند انس��ان، خون 
خدا بر زمین جاری شد، روز عاشورا از فرش تا عرش 
حزین و عزادار پنجمین ستاره آل کسا بوده و قدسیان 
سر بر زانوی غم نهاده، زیر لب نجوا می دهند یا حسین 

انی سلم لمن سالمکم.
جامع��ه غیرتمن��د و والیتم��دار ورزش پهلوانی 
و زورخان��ه ای ایران با دلی شکس��ته و قلبی حزین از 
حرمت ش��کنی یزیدیان آش��وبگر به ساحت مقدس 
عاش��ورا و والی��ت، هم ص��دا با اقش��ار و گروه های 
والیتمدار ایران اس��المی فریاد می زنند: ش��یاطینی که 
مقدس��ات دینی ما را با هوس های نفسانی پلیدشان به 
سخره گرفته اند آگاه باشند که هر روز عاشور است و 
همه جا کربال و تا آخرین دم متأثر از پیام بزرگ عاشورا 
دست از دامن نایب امام زمان )عج( بر نخواهیم کشید 
و شعار ما این است: »والیت و رهبری عطیه الهی ست، 

فدای رهبر شدن پیام عاشورایی ست.«

فدراسیون تیراندازی هتک 
حرمت عاشورای حسینی 

را محکوم کرد
فدراس��یون تیراندازی جمهوری اسالمی ایران با 
انتشار بیانیه ای هتک حرمت عاشورای حسینی در تهران 

را محکوم کرد.
به گزارش توانا، در این بیانیه آمده است:

»ایام سوگواری شهادت س��رور و ساالر شهیدان 
حضرت ابا عبداهلل الحس��ین )ع( و یاران ایثارگرش را 
به ملت فهیم و پایدار ایران اسالمی به خصوص جامعه 
بزرگ ورزش کشور تسلیت و تعزیت عرض می نماییم. 
جامع��ه ورزش تیران��دازی ایران اس��المی که افتخار 
بزرگش اقتدا به سیره و مرام حضرت رسول اکرم )ص( 
و موال علی )ع( و امام حسین )ع( و شهیدان کربالست، 
مراتب محکومیت هتک حرمت عاشورای حسینی در 
ته��ران را اعالم می دارد و از همه آحاد ملت خصوصًا 
دست اندرکاران، قهرمانان، پهلوانان و پیشکسوتان این 
ورزش دینی و ملی و س��فارش شده حضرت رسول 
اک��رم)ص( دع��وت می کند تا با خروش حس��ینی و 
عاش��ورایی انزجار خ��ود را از این حرکت اندوهبار و 

تأسف انگیز نشان دهند.«

متسلدر: واقع بینانه بگویم 
مادرید مرا نمی خواهد

مدافع همیش��ه مصدوم رئال مادرید در نشس��ت 
خبری خود مقامات رئال مادرید را بسیار صبور خواند.
به گزارش فارس، کریستوف متسلدر مدافع آلمانی 
رئال مادرید اس��پانیا از بدو ورود به این تیم مصدوم و 
مدام در حال مداوا و اس��تراحت به خرج این باش��گاه 

مادریدی بوده است.
وی در نشست خبری خود گفت: واقع بینانه بگویم، 
رئال مادرید مرا نمی خواه��د و در این مورد حق دارد 

چرا که من هیچ سودی برای رئال مادرید نداشته ام.
وی ک��ه با بغض حرف می زد ادامه داد: در معدود 
بازی های خود برای رئال مادرید مفید بوده ام اما خودم 
راضی نیستم و معتقدم رئال مادرید بیش از تعهد خود به 
من سرویس داده است. متسلدر افزود: تمام هزینه های 
م��ن طبق قرارداد بر عهده رئال مادرید بوده اما بیش از 
این اجازه نمی دهم تا بدون هیچ سودی برای این باشگاه 

برای من هزینه کنند.

جاستین هنین به دنیای 
تنیس باز می گردد

بازیکن ش��ماره یک سابق تنیس زنان جهان هفته 
آینده با ش��رکت در مس��ابقات بین المللی بریسبین به 

استراحت 20 ماهه خود پایان می دهد.
به گزارش فارس هنین 27 س��اله در کنفرانس��ی 
مطبوعاتی اظهار داشت: در مدت غیبتم از زمین تنیس 
رش��د کرده ام و می توانم استانداردهایی را که در 7 بار 
قهرمانی رقابت های گرانداس��لم ثبت کرده ام، کسب 
کن��م. این بازیک��ن بلژیکی هفته آینده در مس��ابقات 
بین المللی بریسبین به میدان خواهد رفت و پس از آن 
در رقابت های بین المللی سیدنی حاضر می شود. هنین 
در مس��ابقات آزاد اس��ترالیا که از 28 دی تا 11 بهمن 

برگزار می شود، شرکت می کند.
در حالی ک��ه هنوز انتظارات زی��ادی از هنین در 
مس��ابقات وجود دارد، وی اظهار داشت: کسب عنوان 
قهرمانی در رقابت های آزاد استرالیا هدفی در دسترس 
و ممکن است. وی افزود: باور دارم که می توانم بازیکن 
بهتری ش��وم. می توان��م بیش از گذش��ته از تجربیاتم 
استفاده کنم. هنین گفت: بیشتر وقت خود را به تنیس 
اختصاص می دادم و خود را بسیار درگیر این کار کردم 
بنابراین تشخیص عملکردم بسیار سخت بود. این زمان 
استراحت به من کمک کرد تا به هرآنچه که به آن دست 

یافتم، فکر کنم و عملکرد خود را ارزیابی کنم.
وی خاطرنشان کرد: در حاضر 27 سال دارم و تنها 
می خواهم دومین حرفه ام را بسیار متفاوت تر از گذشته 
انجام دهم. این تجربه بزرگی برای من بود که 20 ماه از 
میادین تنیس خارج ش��وم و به خاطر احساس رشدی 

که دارم باز گردم.

پاتیناژ یا اسکیت روی یخ

مدافع عنوان قهرمانی و نماینده ی 
شایسته کش��ورمان بیس��ت و هشتم 
اس��فند ماه جاری جهت ش��رکت در 
مس��ابقات قهرمانی جهان راهی شهر 

پورت سعید مصر خواهد شد.
هدایت تی��م ذوب آه��ن در این 
مسابقات که تا هفتم فروردین ماه سال 
89  جری��ان خواهد داش��ت را هادی 
رضای��ی بر عهده دارد. س��رمربی تیم 
والیبال نشسته ذوب آهن مجموعه ای 

از باالتری��ن افتخارات قابل دس��تیابی 
در این رش��ته را در کارنام��ه دارد. از 
آن جمل��ه می توان به مدرک اس��تاد 
مربی جهانی )باالترین مدرک جهانی 
در رش��ته والیبال نشسته( و مسئولیت 
مربیان آسیا اشاره کرد. وی که هر سه 
م��اه یکبار جهت آم��وزش و تدریس 
به مدرس��ان و مربیان ممتاز آسیا عازم 
کشور مالزی می شود. رئیس انجمن 
والیبال نشسته کش��ور و سرمربی تیم 

ملی والیبال نشسته کشورمان نیز است. 
رضایی در ارتباط با مسابقات جهانی 
مصر گفت: اولین دوره این مسابقات 
در آلمان برگزار شد و تیم پگاه تهران 
قهرمان آن دوره ش��د. وی افزود: این 
س��ومین دوره است که ذوب آهن  در 
این مسابقات شرکت می کند و این بار 
برای حفاظت از قهرمانی سال گذشته  
با تمام قدرت می جنگیم. سرمربی تیم 
ملی و تیم ذوب آهن س��طح این دوره 

از مسابقات را بسیار باال خواند و گفت: 
رقبای اصلی ما تیم های  پورت سعید 
مصر، لورکوزن آلمان و زنیت روسیه 
هس��تند. رضایی افزود: اصوالً در این 
مس��ابقات تیم های ملی تحت عنوان 
تیم های باش��گاهی شرکت می کنند  
اما ما تنها تیم باشگاه ذوب آهن هستیم 
البته 3 ملی پوش با اسامی آقایان جلیل 
ایم��ری، داوود علی پوریان و محمود 

خلقی را همراه خود داریم.

 نخس��تین تمری��ن تی��م فوتبال 
پرسپولیس در اردوی امارات زیر نظر 

علی دایی برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، تی��م فوتبال 
پرس��پولیس که برای برپای��ی اردوی 
آماده سازی راهی امارات شده است، 
نخس��تین تمرین خود در شهر دبی را 
در زمین چمن باشگاه ایرانیان برگزار 

کرد.
نکته قابل ذک��ر این تمرین که از 
س��اعت 17 به وقت امارات آغاز شد، 
نظارت مس��تقیم علی دای��ی بر روند 
آماده سازی تیم بود. او با البسه ورزشی 
در کنار حسین عبدی و منصور موالیی 
مراحل تمرین تیم پرس��پولیس را زیر 
نظر گرفت و از امروز رسماً کار خود 

را با سرخپوشان آغاز کرد.
دایی در ابتدا دقایقی برای بازیکنان 
صبحت کرد و نقطه نظرات خود برای 

چگونگی آماده س��ازی تیم را با آنها 
در می��ان گذاش��ت. در ادامه بازیکنان 
همراه موالیی و عبدی تمرین را آغاز 

کردند. 
در ای��ن تمری��ن بازیکنان ابت��دا دور 

زمین دویدند، در ادام��ه، کار با توپ 
در دستور کار آنها قرار گرفت و پس 
از آن به تمرینات هوازی و بدنسازی 

پرداختند.
تیم پرس��پولیس  بان های  دروازه 

در غی��اب احمدرض��ا عاب��د زاده در 
کنار دیگر بازیکنان این تیم به تمرین 
پرداختند. احمدرض��ا عابدزاده، مربی 
دروازه بانان تیم پرس��پولیس با آمدن 
عل��ی دایی ب��ه این تی��م از کادر فنی 

پرسپولیس کنار گذاشته شد.
کری��م باق��ری از غایب��ان ای��ن 
تمرین ب��ود. او ک��ه از ناحیه پا دچار 
آس��یب دیدگی اس��ت برای پیگیری 
مراحل درمان خود به باش��گاه النصر 
رفت تا زیر نظر پزش��ک این باشگاه 

فیزیوتراپی و تمرین کند.
پرس��پولیس یکشنبه  فوتبال  تیم 
هفته آین��ده و در پایان اردوی 6 روزه 
خود در امارات، شهر دبی را به مقصد 
تهران ترک می کند. حبیب کاش��انی، 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز امروز 
به جمع سرخپوشان در امارات ملحق 

می شود.

رئیس س��ازمان لیگ برتر با اشاره 
به تغییر 10 مربی تا پایان هفته بیست 
و یکم لی��گ برتر گفت: کمیته ی فنی 
باش��گاه ها بای��د دالیل ای��ن اتفاق را 

بررسی کنند.
عزیز محمدی در گفتگو با ایسنا 
اظهار ک��رد: اینکه برخ��ی می گویند 
کیفیت لیگ امسال نسبت به سال های 
گذش��ته پایین تر اس��ت، به باشگاه ها 
برمی گردد. وقتی ی��ک فصل به پایان 
می رسد تا ش��روع فصل بعد 65 روز 
زمان وجود دارد و این فرصت مناسبی 
است که باشگاه ها خیلی زود مربیان و 
بازیکنان موردنظرشان را جذب کنند 

و سپس در آس��تانه مسابقات با انجام 
بازی های تدارکاتی تیم ش��ان را آماده 
کنند اما متأسفانه بیشتر تیم های لیگی 
یکی، دو هفته مانده به شروع مسابقات 
تازه سرمربی تیم شان را انتخاب می کنند 
و ی��ک هفته تا آغاز رقابت ها هنوز در 
حال جذب بازیکن هستند. این مسائل 
شرایطی را به وجود می آورد که تیم ها 
در کوران رقابت های لیگ آماده شوند و 
همین اتفاق باعث می شود که هفته های 

ابتدایی لیگ چندان با کیفیت نباشد.
وی افزود: البته همین که نتیجه یک 
بازی بی��ن تیم انتهای جدولی و صدر 
جدولی قابل پیش بینی نیس��ت، نشان 

دهنده این است که فاصله ای بین تیم ها 
وج��ود ندارد. محمدی با بیان اینکه از 
باش��گاه ها می خواهیم از هم اکنون به 
فکر فصل آینده باشند، گفت: کمیته فنی 
باش��گاه ها می توانند شرایط را ارزیابی 
کنند تا مشخص شود که آیا سرمربی 
فعلی برای فصل آینده به کارش می آید 
یا خیر. آنها همچنین می توانند از حاال 
نسبت به انتخاب بازیکنان جدید اقدام 
کنند و با ارزیابی شرایط تیم شان به فکر 
تقویت تیم شان باشند. ما باید ببینیم چه 
ش��ده که در طول 21 هفته ، 10 مربی 
عوض می شود. این اتفاق ها نیاز به کار 
کارشناس��ی دارد و باید در باش��گاه ها 

صورت بگیرد. 
محمدی در ادامه درباره وضعیت 
ورزش��گاه های فوالدش��هر اصفهان و 
شهید باهنر کرمان که میزبان بازی های 
س��پاهان، ذوب آهن و مس کرمان در 
لیگ قهرمانان هستند، گفت: با مسئوالن 
این باش��گاه ها صحبت کرده ایم و آنها 
متعهد ش��ده اند تا پنجش��نبه شرایط 
موردنظ��ر AFC را پی��اده کنن��د و 
یک ش��نبه آینده نمایندگان فدراسیون 
فوتبال برای بازدید این ورزش��گاه ها 
به اصفهان و کرمان سفر خواهند کرد 
تا پیش از س��فر نماینده های AFC به 

ایران شرایط فراهم شده باشد.

کادرفن��ی و سرپرس��تی تی��م 
نماینده ی  فیروز صف��ه،  فوتس��ال 
دوم اصفهان در مسابقات لیگ برتر 

فوتسال تغییر کرد.
علیرضا  ایس��نا  گ��زارش  ب��ه 
افضلی، س��رمربی فصل گذشته ی 
تیم فوتس��ال فوالد ماهان که با این 
تیم قهرمانی در لیگ برتر فوتس��ال 
ایران را تجربه کرد و امین کریمیان 
سرپرست اسبق تیم فوتسال فیروز 
صفه ی اصفهان، به ترتیب به عنوان 
س��رمربی و سرپرس��ت جدید تیم 
اصفهان  فیروز صف��ه ی  فوتس��ال 

انتخاب شدند.
در فصل گذشته ی رقابت های 
لیگ دس��ته اول فوتس��ال کشور و 
در لحظ��ات پایانی، تیم فوتس��ال 
فی��روز صفه ب��ا هدایت حس��ین 
افضلی، مرب��ی کنونی فوالد ماهان 
و سرپرستی کریمیان جواز حضور 

در لی��گ برت��ر، س��طح نخس��ت 
فوتسال ایران را کسب می کند اما 
پس از این موفقیت امیر اس��دی و 
نوروز علیخانی به ترتیب به عنوان 
س��رمربی و سرپرس��ت ای��ن تیم 
معرفی می شوند که اکنون به دلیل 
کس��ب نتایج ضعیف از کار برکنار 

شده اند.
پی��ش از این قرار ب��ود فردی 
به نام مهدی هاش��می که ظاهراً از 
نزدیکان رئیس هیأت مدیره ی فوالد 
ماهان اس��ت به عنوان سرپرس��ت 
فیروز صف��ه انتخاب ش��ود اما به 
یکباره کریمیان به عنوان سرپرست 
برگزیده می شود که پیش از این در 
فصل گذشته در تیم فوتسال فیروز 
صف��ه با اختی��ارات تام ب��ه عنوان 
سرپرس��ت مشغول به فعالیت بوده 
و پس از صعود به لیگ برتر از این 

تیم کنار گذاشته می شود.

حمید س��جادی معاون سازمان 
تربی��ت بدنی خواس��تار آن ش��د تا 
در دوره جدی��د فعالیت فدراس��یون 
بدنس��ازی و پرورش اندام، فرهنگ 
توسعه اخالقی در این رشته بیش از 

پیش مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایرن��ا، وی در مجمع 
عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش 
ان��دام در تهران گفت: بدنس��ازی و 
پرورش اندام از جمله رش��ته های پر 
مخاطب ایران است و سازمان تربیت 

بدنی حساسیتی ویژه روی آن دارد.
معاون سازمان تربیت بدنی توضیح 
داد: باید در کنار فرهنگ پرورش قوای 
فیزیک��ی، فرهنگ توس��عه اخالقی 
نی��ز در این رش��ته با جدی��ت دنبال 
شود. سجادی با اش��اره به ضرورت 
توس��عه اخالق��ی در کنار توس��عه 
قهرمانی و همگانی رشته بدنسازی و 
پرورش ان��دام، همچنین خواس��تار 
مقابله با حضور و سرمایه گذاری افراد 
س��ودجو در این رشته ورزشی شد و 

گفت: خوشبختانه تاکنون فدراسیون 
بدنس��ازی و پرورش ان��دام در این 
زمینه اقدامات خوبی انجام داده است 
اما باید با قدرت و ش��دت بیش��تری 
در این زمینه گام برداش��ت تا هر چه 
بیشتر به س��مت سالم سازی فضای 
این رشته گام برداریم. مجمع عمومی 
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 
با حضور اعضای مجمع و به منظور 
انتخاب رئیس فدارسیون بدنسازی و 
پرورش ان��دام در محل آکادمی ملی 
المپی��ک در ته��ران برگزار ش��د. در 
مجمع عمومی فدراس��یون بدنسازی 
و پرورش ان��دام، ناصر پورعلی فرد 
با کس��ب 42 رأی بار دیگر به عنوان 
رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش 
ان��دام برگزیده ش��د. اعضای مجمع 
عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش 
اندام در این نشس��ت اختیار انتخاب 
نای��ب رئی��س، دبی��ر و خزان��ه دار 
فدراسیون را به پورعلی فرد تفویض 

کردند.

اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال 
نوجوانان ایران به میزبانی باشگاه فوالد 
مبارکه س��پاهان در ورزشگاه صفائیه 
کمپ اختصاصی این باش��گاه برگزار 

می شود.
فوتبال  فدراس��یون  به گ��زارش 
ایران، صادق صادقی، حامد مس��عود 
از داماش گیالن، ابراهیم حنفی، محمد 
علیزاده، بهرام گنجه از تراکتورسازی 
تبریز، آرتیس قوندیان از سوان ارامنه، 
محس��ن آقای��ی از س��پاهان، عرفان 
صالح��ی از ذوب آه��ن، س��روش 
پورزهراب، مرتضی زهراوی، علیرضا 
ناصری و آرش بیگ محمدی از فوالد، 
علی خلیلی و محمدرس��ول خواجه 
بهرامی از مس، صدر علی موسوی از 
ابومسلم مشهد، رضا شربتی از سایپا 
مش��هد، سید محس��ن موسوی، سید 
حس��ین حس��ینی، مهدی حیدرزاده، 
یحیی نجاریان و رضا اشکور فرجی 
از شموشک، سجاد کاکاوند و ماهان 
حی��درزاده از راه آه��ن، علی اعالیی 

از نیلی پوش��ان، مصطف��ی صدقی از 
دارایی نوین، میالد ش��یرزاد و محمد 
جعفری از ارزش تهران، حامد نجفی از 
یاران دایی و حامد امانی از آماد نزاجا 
نفراتی هستند که از تاریخ 88/10/12 
ال��ی 88/10/14 تمرینات خ��ود را به 
میزبانی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در 
مجموعه ورزشی صفائیه زیر نظر کادر 

فنی زیر 15 سال پیگیری می کنند. 

بر همین اساس دومین مرحله از اردوی 
تدارکاتی نیز با حضور نیما احمدلو و 
حام��د محمدی��ان از تراکتورس��ازی 
تبری��ز، فرش��ید عبدالهی از ماش��ین 
س��ازی تبریز، حجت زنگ��ی آبادی، 
محمدطاها ساالری و معین عباسپور 
از مس کرم��ان، مهدی صبوری نیا از 
منتخب خراسان رضوی، محمدصابر 
بوذر مقدم از پرسپولیس، امیرحسین 

خبی��ر از ابومس��لم، میثم ش��ریفی و 
محمد امین سلطانی نیا از ذوب آهن، 
جواد علی خاصی، حامد بجیرایی از 
س��پاهان، همایون پور ابراهیم و میثم 
فالحی از داماش، مهدی اکبر زاده از 
منتخب خراس��ان جنوبی، طاها زارع 
از ش��اهین تهران، علی اکبر نجیب از 
پاس نوین تهران، سیاووش مروتیان و 
مهدی حسین زاده از راه آهن تهران، 
علی اصغر مس��لمی از پیکان تهران، 
محمد تیم��وری از هود ک��ن تهران، 
امین علی اکبر رزاقی از شاهین تهران، 
عرفان گل محمدیان از پیکان تهران، 
علیرض��ا محبی��ان از راه آهن تهران، 
عرفان وجدانی از فوالد خوزس��تان، 
عل��ی قاض��ی و ابراهیم گلپ��وری از 
س��منان، حس��ن مرد افکن و حسین 
الرزم��ی از صبا قم، س��ردار آزمون و 
محم��د روش��ن دل از اتکا گلس��تان 
نفراتی هستند که باید در اردوی فوق 
از تاریخ 88/10/14 ال��ی 88/10/16 

حضور داشته باشند.

معاون سازمان تربیت بدنی:
 فرهنگ اخالق در رشته بدنسازی 

توسعه یابد

تغییر در تیم فوتسال فیروز صفه ی اصفهان
علیرضا افضلی سرمربی، 

امین کریمیان سرپرست

والیبال نشسته ذوب آهن نماینده ایران در مسابقات 

علی دایی پرسپولیس را تمرین داد

نمایندگان فدراسیون هفته  آینده در اصفهان و کرمان
عزیزمحمدی: باید دالیل تغییرات در باشگاه ها بررسی شوند

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
7              پنجشنبه 10 دی ماه 1388 / 14 محرم 1431 Thursday 31 December 2009

ورزشی

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان میزبان اردوی تیم ملی 
فوتبال نوجوانان ایران

ورزش های جهان



کاریکاتور

سنگ تمام

نگین نقیه

خواب فتنه

روزن�امه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگ�ی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

روزی بود...

قیمت طال )تومان(
26060   هر گرم طالی 18 عیار

120070 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
264000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

260500   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10011004دالر امریکا

968973دالر کانادا

14381442یورو

16051615پوند  انگلستان

264266ریال عربستان

34703500دینار کویت

272274درهم امارات

شهید عبداهلل نوری 
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

با درود به امام زمان ارواحنا و با درود برنایب برحقش 
امام خمینی بت شکن قرن و با درود به روان پاک شهیدان 
گلگون کفن ازصدر اس��الم تا کنون از کربالی حس��ینی 
ت��ا کربالی خمینی و با درود به رزمندگان و پیش��تازان و 
سنگر نش��ینان جبهه های حق علیه باطل و وصیت نامه 

خودم را با این عنوان آغاز می کنم.
خدایا حال که درانجام مأموریتی الهی هستم تو را به 
کمک خود می طلبم و به تو  قسم یاد می کنم که همیشه 
و ت��ا آخرین نف��س در راه مقدس تو و ب��رای یاری دین 
تو مس��تحکم و جان برک��ف در راهت فداکاری می کنم 
الهی یاریم ده که بتوانم این مس��ئولیت سنگین را آنچنان 
که شایس��ته مقام تو است انجام دهم. برادران و خواهران 
و این ملت همه ش��ما مسئولید مبادا بی تفاوت باشید هر 
کدام به دست خود تا می توانید کوشش کنید مخصوصًا 
برادران کش��اورز ساکن در روس��تای اطراف خودمان تا 
می توانید کوشش کنید و تا می توانید زراعت و دامپروری 
کنید،کارگر درکارخانه وکشتزارها، سربازها  در جبهه ها 
روحانی ها دراجتماع و هرکس��ی درکار خودش کوشش 
کن��د تا این انقالب را به پیروزی کامل برس��انید ومقدمه 
را برای انقالب جهانی حض��رت بقیة اهلل آماده کنیم. ای 
جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین درمیدان 
نبرد شهید شد، ای جوانان مبادا درغفلت بمیرید که علی 
درمحراب عبادت ش��هید ش��د و مبادا درحال بی تفاوتی 
بمیرید که علی اکبر حس��ین )ع( در راه حس��ین ش��هید 
ش��د. ای مادران و ای پدران مب��ادا از رفتن فرزندانتان به 
جبهه جلوگیری کنید که فردای قیامت نمی توانید جواب 
زینب را بدهید که تحمل 72 ش��هید را نمود تمام هستی 
خ��ود را داد و تمام فرزندان و برادران را داد در راه رضای 
اهلل و چند کلمه ای با پدر ومادرم سخن می گویم پدر و 
مادر عزیزم من بنا به فرمان خداوند وبنا به مس��ئولیتی که 
داشتم برای رضای خدا و برای نابودی دشمنان  اسالم به 
جنگ رفتم تا بتوانم کمی برای اسالم کمک کرده باشم و 
خدا را از خود راضی و خش��نود کنم. پدر و مادر عزیزم 
من ازش��ما می خواهم که مرا ببخشید چون ممکن است 
دیگر همدیگر رانبینیم. اگر من شهید شدم مرا حالل کنید 
و برای من گریه نکنید که دش��منان اسالم و انقالب شاد 
می ش��وند. مادرم ا ز تو می خواهم زینب وار در س��وگ 
من نش��ینی تا دشمن خوار و زبون شود و در مجلسی که 
ب��رای من برپا می کنید روحانیون انقالبی را دعوت کنید 
تا دشمنان اس��الم خوار شوند. برعلیه این ضد  انقالبیان 
بی دین ش��عار دهید و برعلیه شان عمل کنید و سخت با 
آنها مخالف کنید. مادر عزیزم پس ازشهادتم قامتت را بلند 
گیر و فریاد اهلل اکبر خمینی رهبر سر بده وسخن شهیدان 
راه خدا را به مردم برسان که از تو راضی شوند وسخنی با 
دوستان و برادران باغملکی دارم برادران ازشما می خواهم 
که  نگذارید اسلحه ام برزمین بماند و راهم را ادامه دهید 
تا خدا از ش��ما راضی باشد از اختالفات گذشته بگذرید 
که اسالم درخطراست و مورد تهاجم شرق وغرب است. 
دس��ت دردس��ت هم بدهید و بر علیه کافران بستیزید و 
دشمنان خدا را نابود کنید و بیشتر از این سرشما را به درد 
نمی آورم و ش��ما را به خدای بزرگ می سپارم و از خدا 

موفقیت شما را می خواهم.
والسالم علیکم ورحمه اهلل وبرکاته...

61/7/11                                              

کالم نور
حضرت زین العابدین )ع(:

سه چیز موجب نجات انسان مؤمن خواهد بود:
نگهداری زبانش از حرف زدن درباره مردم و غیبت آنان، مشغول شدنش به خویش 

با کارهایی که برای آخرت و دنیایش مفید باشد و بسیار گریستن بر اشتباهاتش.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

10 °

6 °

0 °

-8 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل
راهپیمایی مردم در اعتراض به هتک حرمت روز عاشوراعکس روز

ایمان زینعلی
1- علیرضا س��جادپور، مدیر کل اداره نظارت 
و ارزش��یابی وزارت ارشاد گفته برنامه های اجرایی 
طرح » حفظ شأن هنر « پس از جشنواره فجر اعالم 
می ش��ود. اجرای این طرح در ادامه بحث »تشکیل 
کمیته انضباطی« در سینما است که چند ماه گذشته 
مطرح ش��د. جواد شمقدری، معاونت کنونی سینما 
نیز یکی از حامیان سرس��خت ای��ن موضوع بود و 
حاال که به س��مت اجرایی در س��ینما رسیده است 
قصد عملی ک��ردن آن را دارد. وقتی اجرایی کردن 
طرح » حفظ ش��أن هنر « را روی کفه ترازوی ذهنم 
می گ��ذارم جنبه مثب��ت آن س��نگینی می کند  اما 
نمی دانم آیا سرنوشت منشور اخالقی فوتبال را به 

خاطر بیاورم یا نه. 

2- وقت��ی ش��نیدم کوئینتین تارانتین��و در حال 
ن��گارش فیلمنامه » لعنتی های بی آبرو 2 « اس��ت، 
می خواستم به پشت بام خانه بروم و از خوشحالی 

فریاد بزنم.
»لعنتی ه��ای بی آبرو « یکی از ش��اهکارهای 
تارانتینو اس��ت که توانس��ت جوایز گلدن گلوب و 
اسکار را به دست آورد و توجه عالقه مندان سینما 
را به خود جلب کند. از کسانی که فیلم » لعنتی های 
بی آبرو « را ندیده اند دعوت می کنم حتماً این فیلم 

را تماشا کنند.
3- دوس��تان وزارت ارش��اد و س��ینما ب��رای 
جشنواره فجر امسال، حسابی سنگ تمام گذاشتند. 

برج میالد که مدت��ی جوالنگاه هنرمندان در عرصه 
موسیقی بود، در جشنواره فجر امسال میزبان اهالی 
رسانه، س��ینماگران و میهمانان خارجی است. ایل 
بیگی، مدیریت روابط عمومی جشنواره فجر گفته 
با امکاناتی که تدارک دیدیم به سطح جشنوار های 

بزرگ دنیا نزدیک می شویم.
4- این قصه سر دراز دارد انگار قرار نیست قصد 
اکران فیلم ها و مش��کالت آن تمام شود. این بحث 
زمانی زیر ذره بین روزنامه نگاران و رس��انه ها قرار 
گرفت که عوامل فیلم سینمایی» صداها« برای اکران 
نامناسب فیلمشان جنجال های بسیاری به پا کردند و 
عده ای را مافیای اکران در سینمای ایران نامیدند و...

حاال پس از گذش��ت چند روز از این بحث ها، 
وزیر ارشاد خبر تأمل برانگیزی را اعالم کرد: سینما 

داران اجازه اکران به برخی فیلم ها را نمی دهند... 
5- باید اعتراف کنم در طول عمرم بیشتر از 10 
انیمیشن ندیده ام اما از حضور محصوالت انیمیشن 
ایرانی در جشنواره های معتبر همان اندازه هیجان زده 
می شوم که از حضور فیلم»درباره الی« در جشنواره 

اسکار. 
انیمیش��ن »تنهایی« س��اخته مهرداد شیخان در 
بخش مس��ابقه »داون بریکرز« ش��هر زوریخ کشور 
س��وئیس حضور خواهد یافت. خب��ر دیگر درباره 
انیمیشن قرار گرفتن تولید انیمیشن »تهران1500 « به 
کارگردانی بهرام عظیم پور در مرز 60 درصد است. 
تهیه کنندگان این انیمیش��ن مؤسسه تصویر شهر و 

مؤسسه نسل اندیشه سبز هستند.

سازمان مردم نهاد اندیشه والیت اعالم کرد به 
عنوان عضوی از جامعه نخبگان و فرهیختگان جوان 
کش��ور، روز چهارشنبه، همراه با تمامی شهروندان 

فهیم تهرانی در راهپیمایی این روز شرکت کرده و 
در این مراس��م به جمع آوری یک میلیون امضا در 

محکومیت سران فتنه اقدام کرد. 

جمع آوری یک میلیون امضا برای 
محکومیت سران فتنه

هنرمندان حرمت شکنی عاشورای حسینی را 
محکوم کردند 

در بیانیه مش��ترک هیأت اس��المی هنرمندان، 
جامعه اس��المی هنرمن��دان و گروهی از هنرمندان 
حرم��ت ش��کنی عاش��ورای حس��ینی را محکوم 

کردند.
به گ��زارش فارس، متن کامل بیانیه مش��ترک 
هیأت اسالمی هنرمندان و جامعه اسالمی هنرمندان 

به شرح ذیل است: 
بسم ا... القاسم الجبارین 

با کمال تأسف و تأثر حوادث اخیر به خصوص 
حرم��ت ش��کنی روز عاش��ورا توس��ط گروهی 
خودفروخته و خودباخته به اجانب و دشمنان خدا 
و اولی��اء خدا، ثابت نمود که ای��ن منافقین نه تنها 
اعتقادی به دین و مذهب و مقدسات الهی ندارند، 
بلک��ه معنای آزادی و آزادگی را هم درک نکرده و 
با پیروی از نفسانیات شیطانی برای رسیدن به آمال 
شهوانی و حیوانی، ظواهر سیاست را بهانه ای برای 
خود ساخته اند تا به هر قیمتی شیاطین را از خود و 

اعمال پلیدشان راضی نگه دارند. 
هلهله و ش��ادی در ظهر و عصر عاش��ورا تنها 
از یزیدیانی بر می آید که مظلومیت خاندان رسول 
خدا و ش��جاعت حس��ین و اوالد حس��ین )ع( و 
اصحاب��ش را در برابر ظالمان و اصحاب زر و زور 

و تزویر نادیده گرفته اند و گوشهایشان بر فریادهای 
حق طلبانه عاشقان حسین و راه نورانی اش در طول 

تاریخ بسته اند. 
آنان که دس��ت به این رفتارهای ناشایس��ت و 
زش��ت می زنند، غافل از آنند که ی��اران اباعبداهلل 
در ایران اس��المی با اقتدار تمام حامی خط س��رخ 
ش��هادت از کربال تا عاش��وراهای همیش��ه تاریخ 

هستند و خواهند بود. 
این جماعت فریب خورده اندک، عشق ملتی 
ش��هید داده را به امام زمانش��ان فراموش کرده اند 
و نمی دانند که قطره ای در برابر دریای خروش��ان 
امت پی��روی امامت و والیت هس��تند. والیتی که 
می��راث مترقی انبیا و اولیا ب��رای هدایت رهپویان 
حقیقت است. انگلیس و امریکا و اسرائیل و ایادی 
گمراهشان با تمام رس��انه های فریبنده و دالرهای 
اغواکننده شان جز معدودی جاهل را نمی توانند به 
بیراهه دوزخی خود س��وق دهند و ایران و ایرانی 
مس��لمان را از مسیر ترقی و تعالی معنوی و علمی 

منحرف نمایند. 
آنان که ج��ز خوی توح��ش و ویرانگری در 
عراق و افغانس��تان و غ��زه و لبنان نماد دیگری در 
پیشگاه ش��اهدان این عصر به نمایش نگذاشته اند، 

چگونه می خواهند توسط تعدادی اراذل و اوباش 
در لباس دموکراس��ی در کشور امام زمان )عج( با 
حرمت شکنی مقدسات مسلم بشری، پرچم یزیدی 
خ��ود را در برابر بیرق س��بز حس��ینی برافرازند و 
ادعای دروغین اصالحات س��ر دهند؟ اگر اصالح 
و تغییری است؛ مشوقان آنها در کاخ سیاه ابتدا باید 
به وعده های خود عمل کنند، آنگاه در امور دیگران 
دخالت نماین��د. که این نیز حکم دخالت ارباب و 

برده را در قرن بیست و یکم دارد! 
ملت حس��ینی ایران به کوری چشم دشمنان، 
چش��مان فتن��ه را در داخل کور خواه��د کرد و با 
افتخارات دینی و تاریخی و فرهنگی و علمی خود 
به دهان بدخواهان خواهد کوبید تا بار دیگر شاهد 
اینگونه ساختارشکنی ها و بی حرمتی ها به مبانی و 

اصول اعتقادی خود نباشد. 
هی��أت اس��المی هنرمندان و جامعه اس��المی 
هنرمندان از کلیه مسئولین کشور به ویژه مسئولین 
قوه قضاییه خواستار رس��یدگی فوری و مجازات 
مس��ببان اصلی اهانت به ساحت مقدس اباعبداهلل 
)ع( هس��تند و امید داریم که بیش از این در مقابل 
پیوستگان به ش��یاطین تساهل و مماشات صورت 

نپذیرد.

بدینوسیله به اطالع اهالی محترم شهرستانهای گلپایگان و 
خوانسار می رساند:

شرکت آب منطق�ه ای اصفه��ان در راستای عمل به وظایف قانونی 
مق�رر در قانون توزیع ع�ادالنه آب مصوب مجلس شورای اسالمی 
)تبصره یک ماده دو ( نسبت به تعیین حد بستر و حریم رودخانه های 
خشک و خشکرود اقدام و نقشه های متضمن حد بستر و حریم 
 رودخانه های ف�وق را تهیه نم�وده است. لذا کلیه اشخاص ذینفع 
 می توانند جهت کسب اط�الع از ح�دود بستر و ح�ریم و م�الحظه 

نقشه های تهیه شده به نشانی:
گلپایگان، خیابان امام حسین، امور منابع آب شهرستان گلپایگان 
مراجعه و چنانچه به حدود تعیین شده اعتراضی دارند ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را کتباً تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر هیچگونه 

ادعا و اعتراضی در این مورد قابل پذیرش و رسیدگی نخواهد بود.

اطالعیه

شرکت آب منطقه ای اصفهان 13705/ م الف
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