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ساختار شکنی »نامتعارف« احمدی نژاد! 

درگذشتگان نامدار سال 1391 هنرمندانی که باهم ازدواج کرده اند

ديدنی ها

 

در ایران باستان ، همانند جمیع ملل و جوامع بشری دیگر ، آتش همانند آب و خاک یکی از اصلی ترین ضروریات زندگی محسوب می 
گردید . بطوری که بدون آن زندگی مختل می گردید . وسیله روشن کردن آتش ، مانند کبریت و چخماق و سنگ آتش زنه و هر چیز 
دیگری برای روشن کردن آتش که مستلزم پخت و پز طعام روزانه یا گرم نگهداشتن محیط بود ، وجود نداشت . ناگزیر ایرانیان اقدم و حتی 
قدیم ، تا زمان پیدایش کبریت به نگهداشت شعله های آتش و روشن داشتن آن اهتمام خاصی می ورزیدند و برای این مهم مکان ها و 
مامورینی اختصاص می دادند . برای این کار الزم می نمود که محلی به نام آتشگاه یا آتشکده دایر کنند ، تا همیشه آتش ، گدازان و شعله 
ور در آن موجود باشد ، تا هر خانواده و مجتمعی برای طبخ غذا و خوراک روزانه خود و افراد خانه وار و میهمانان به خوردن غذا های پخته 
شده ، بتوانند به زندگی خود ادامه دهند و در عین حال از دوستان و خویشان نیز پذیرائی و مواظبت نمایند . به همین دلیل برای حفظ و 
نگهداشت آتش ، تنی چند را استخدام کرده و بدین کار می گماردند . و هر روزه ، هر خانواده ای تنی از فرزندان پسر خود را برای آوردن 
آتش از آتشکده ، و آنهم گاهی با پرداخت مبلغی ناچیز ، مامور می کردند و چون هفته آخر هر سال فرا می رسید ، جمیع ایرانیان انسان 
دوست ، به فقرا و درماندگان غذای پخته می دادند ، تا در شب های آخر سال و ایام عید نوروز ،گرسنه نمانند و در واقع برای آنها »سور« 
می فرستادند و به همین مالحظه چون چهارشنبه را برای انجام و تحقق این امر انتخاب کرده بودند ، آن را بنام »چهارشنبه سوری« بطور 

مضاف و مضاف الیه و نسبت حکمی موسوم نمودند.
بنابراین با توجه بدین مباحث ، چون جمیع اهالی و ساکنین این مملکت به فقرا کمک غذایی می کردند و این امکان فراهم نبود که خود  
بدون هیچ وسیله ای بروشن داشتن آتش برای طبخ غذا بپردازند ، بناچار فرزندان خود را برای آوردن آتش به آتشکده می فرستادند ، 
آنهم یکی دو روز پیش از شب عید ، که چهار شنبه آخر سال بود ، فرزندان آن ها به آتشکده رفته و آتش می آوردند و در هر محلی آنرا 
با گذاشتن هیزم بروی آن و باد زدن آتش بوسیله پریدن از روی آن ، روشن نگه می داشتند ، زیرا باد بزنی وجود نداشت و چون با لباس 
خود از روی آتش می پریدند ، بر اثر جریان خون در رگ ها و بدن آنان و گرم شدن صورتشان سرخ می شد ، به آتش می گفتند : »زردی 
من از تو و سرخی تو از من« و به همین دلیل ، اینکار شیوع یافته و با همین گفتار در بین جوانان ایران زمین شایع و معمول گردیده و 
همه ساله به تحقق می پیوست. از جنبه اساطیری و افسانه ای نیز عبور از آتش سنتی بود برای اثبات زیبایی و بی گناهی و پاکی همانگونه 
که سیاوش از آتش گذشت و حضرت ابراهیم نیز به سالمت از آتش عبور کرد و چون برای حفظ و نگهداشت آتش در آتشکده ها دقت و 
سعی بسیاری بوقوع می پیوست ، آتش پرستی که در حقیقت آتش پرستاری یا حفظ و مراقبت و مواظبت آتش ، سنتی متداول و امری 
شایع گردید و پرستش آتش علی االصول بمعنی مواظبت از آتش است و بهترین دلیل آن ، لفظ و کلمه »پرستار« است که به معنی و 
مفهوم مواظبت از مریض و بیمار می باشد و نه به معنی اینکه پرستار ، مریض را ستایش و نیایش و پرستش کرده و به جای خدای واحد 
و احد عبادت و نیایش می کند. کما اینکه کلمه سرپرست هم به معنای مواظبت و قیومیت محجورین و صفار یعنی حفظ اموال و حقوق 
آنها بکار می رود به همین دلیل آتش پرست نیز به معنی مواظبت کننده از آتش است تا خاموش نگردد و مردمان بتوانند روزانه به غذای 
الزم و سایر نیاز ها برای حفظ حیات خود و باقی ماندن ، دست یابند . هم اینک نیز در اکثر اماکن و شهر های صاحب فرهنگ و هویت و 
تاریخ دیرینه در ایران اسالمی آثار این آتشکده ها باقی است . نظیر نطنز ، نیاسر ، یزد و غیره . تقدیس آتش یعنی پاک دانستن و تطهیر 
آن از آلودگی و ستودن آتش از حیث پاک کردن چیز های نجس که در احکام اسالمی نیز آتش از مطهرات می باشد و هرچه موجب تطهیر 

شناخته گردد لزوما باید نفس و ذات آن هم مطهر باشد ، مانند آب که ذاتا پاک و پاک کننده است.
یکی از انبیا موحد و راستین ، حضرت زرتشت بوده است که بقول فردوسی حکیم ، حضرت ابراهیم ، فرزند و پور نهمین زرتشت می باشد  
به همین مناسبت پیامبر اکرم )ص( تنها پسر خود را نیز ابراهیم نام گذاشت و وقتی که راجع به سرنوشت آخرت آن پسر از حضرت سوال 

گردید ، فرمود او با پدر خود محشور خواهد شد و لذا در شاهنامه سروده است :
براهیم ، پور نهم زردهشت                                                                 که کیش بهی ، در جهان او بهشت

در نتیجه ، حضرت رسول اکرم صلی اله تعالی علیه و علی آبائه و اوالده و احفاد اجمعین ، الی قیام یوم الدین ، از احفا حضرت ابراهیم می 
باشند و او نیز پور و فرزند نهمین زرتشت می باشد . و با لمآل رنگ پوست ائمه ما علیهم السالم مانند اجداد و نیاکان غیر عرب و ایرانی 

خود ، سفید بوده چنانکه در زیارت حضرت علی )ع( می خوانیم :
»اشهد انک قائد الغرالمحجلین« یعنی شهادت می دهم که تو امام اول شیعیان ، پیشوای پیشانی سفیدان می باشی .

همه ادیان توحیدی و پیامبران اولوالعزم و عالی مرتبه و حکما عظام و عرفا واال مقام تا کنون به تاکید و تایید این عبارت و شعار کوتاه و 
عمیق حضرت زرتشت جلیل المرتبه پرداخته اند ، که فرمود :

پندار نیک ، گفتار نیک ، کردار نیک
تبصره الزم : آنچه موجب بستن این تهمت آتش پرستی و عدم تحقیق در حقیقت آن شده است ، روشن کردن آتش در هر چهرشنبه آخر 
سال ، بنام چهار شنبه سوری است ، که جوانان عالوه بر آتش افروختن به اقداماتی زائد و مضر نظیر انداختن ترقه و فشفشه بازی و بکار 
بردن مواد محترقه و تولید صدا های مهیب یا آتش افروزی غیر قابل مهار روی آورده اند که اساسا جزو این آئین باستانی نبوده و بسیاری 
از سالمندان و زنان را دچار سکته و عارضه قلبی و یا حتی سقط جنین نموده و موجبات فساد بسیاری شده اند که به هیچ وجه مورد تائید 
هیچ انسانی عاقلی واقع نخواهد گردید و همین استفاده غلط موجب عدم تحقیق دقیق در اصل و حقیقت چهارشنبه سوری گردیده است .

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مراد از هفت سین این است که ایرانیان قدیم در راستای سنت دیرینه نوع دوستی خود ، شب عید 
نوروز هفت سینی شامل غذاهای مختلف برای فقرا تهیه و به آنان هدیه می دادند.

غالمحسین رضانژاد )نوشین(

به بهانه چها شنبه سوری

شرک زدائی از پدران ما در ایران قبل از اسالم و سنت چهارشنبه سوری و حقیقت آن 

آشنایی با نویسنده استاد 

غالمحسین رضانژاد متخلص به نوشین

تالیفات این نویسنده در پیرامون حکمت و کالم و عرفان 

اسالمی عبارتند از :

هادی  مال  حاج  منظومه  و  حکمت  بر  کبیر  رشح   -1

سبزواری در دو جلد و 2300 صفحه به نام حکمت تامه

2- رشح کبیر بر فصوص الحکم ابن عربی آندلسی به نام 

هدایه االمم یا رشح کبیر بر فصوص الحکم

السلوکیه  مناهج  و  الربوبیه  شواهد  بر  کبیر  رشح   -3

مالصدرا در سه جلد به نام » مشاهد االلوهیه «

4- اصول علم بالغت در زبان فارسی ، کتاب اول و منونه 

سال در سال 1368 شمسی

5- لطایف حکمت و عرفان ، در روابط خدا و انسان در 

900 صفحه

6- سه منظومه در حکمت اسالمی به نام » سیر الوجود و 

قاب قوسین و وحدت شهود و شاهد و مشهود «

7- دیوان شعر فارسی

8- تصحیح دانشنامه حکیم هیدجی زنجانی

از آثار فلسفی و حکمت  انتشار سه مجلد  9- تصحیح و 

اسالمی مرحوم سید ابوالحسن رفیعی قزوینی

10- مجمع النوادر در سه مجلد چاپ نشده

11- تفسیر کبیر بر سوره حمد به نام متهید املبانی یا رشح 

بر سوره سبع املثانی در دو جلد که جلد اول آن در حدود 

600 صفحه خاص تفسیر » بسم الله « است.

استادان حکمت و عرفان غالمحسین رضانژاد » نوشین «

1- مرحوم سید ابوالحسن رفیعی قزوینی

2- مرحوم شیخ ابوالحسن شعرانی

به  معروف  شیرازی  منازی  علی  محمد  حاج  مرحوم   -3

حکیم

4- مرحوم آقا شیخ محمود شهابی تربتی

5- مرحوم آقا شیخ محمد سنگلچی تهرانی

6- مرحوم سید محمد کاظم عصار تهرانی

عيد چه روزي است؟
 قال علي )عليه السالم(:

»ُكلُّ يَْوم اليُْعَصي اهلُل فيِه َفُهَو عيٌد«
»هر روزي كه در آن، معصيت و نافرماني خداوند نشود عيد است«

حضرت علي )عليه السالم( هر روزي را كه انسان موّفق شود بر هواي 
نفس خويش غلبه كند و از اطاعت ابليس و شيطان روي برتابد و دشمن 
بزرگ خويش را دشمن بگيرد و در يك كلمه عصيان نكند، آن روز را عيد 
مي داند.عيد بشر آن وقتى است كه انسان ها نو بشوند، عوض بشوند، 
نه آنكه درختان لباس نو بپوشند، آن انسانى كه در طول يك ماه رمضان 
آلودگي ها، خاك روبه ها، سياهى ها را از خود زدود و واقعاً متحول شد، 
بايد در روز اول شّوال عيد بگيردآرى، يك چنين انسانى كه اين دوره 

خودسازى را گذرانده و نو شده بايد عيد بگيرد.

»۷ شین« آغاز شد به » ۷ سین«
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حجت االسالم میرتاج الدینی مشاور رییس جمهور در امور روحانیت در نامه ای به آیت اهلل یزدی 
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به اظهارات وی درباره برخی حاشیه های مطرح شده درباره 

سفر رییس جمهور به ونزوئال توضیح داد.
متن اين نامه به شرح زير است:

حضرت آیت اهلل یزدی
رییس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

سالم علیکم؛
با احترام، بیانات حضرت عالی را که در رسانه ها منعکس شده بود، مالحظه نمودم، بدینوسیله به 
استحضار می رسانم اینجانب همیشه از نصایح علما و اساتید محترم استقبال نموده و آن را بر دیده 
منت می گذارم و از هدیه مشفقانه شما تشکر می کنم و دوست دارم فرصت پیش آمده را زمینه ای 

برای بازشناسی ارزش های اخالقی در رفتار سیاستمداران قرار دهم.
لکن دفتر  نمایم،  ارائه  را  و توضیحات الزم  به حضور رسیده  بیانات  این  از  بودم قبل  عالقه مند 
جنابعالی این امکان را فراهم نیاورد و نیز به عنوان یک شاگرد و طلبه انتظار داشتم پس از تبیین 
و فحص کامل از آنچه اتفاق افتاده بود تذکر و نظر ارشادی اعالم می فرمودید کما این که در این 
از شبهه ها  ارائه دادم بعضی  از اعضای محترم جامعه مدرسین  به یکی  خصوص توضیحاتی که 

برطرف گردید.
آنچه در موضوع مالقات آقای رییس جمهور با مادر آقای چاوز گفته بودم براساس مشاهدات خود 
و سایر همراهان بوده و از محضر عالی استدعا دارم نماینده ای تعیین فرمایید تا مساله به طور 
کامل بررسی گردد تا هرکجا کاستی یا خالفی در گفتار بنده و یا سایر موارد اتفاق افتاده باشد با 

تمام شجاعت به اصالح آن اقدام نمایم.
و  الغائب« مشاهدات خود  ماالیری  یری  »الشاهد  براساس  و  داشتم  این صحنه حضور  در  بنده 
دوستان حاضر را منعکس نموده ام. من هیچ موردی از مصافحه یا آنچه که عکس منتشر شده 
آن را القا می کند مشاهده نکردم برای اطمینان بیشتر و احتمال اینکه شاید غفلتی داشته باشم 
از افراد دیگر از جمله آقای صالحی وزیر محترم امور خارجه و آقای اسماعیلی پور مترجم این 
مراسم که دیپلماتی مومن و بازنشسته است و نزدیک ترین فردی که در کنار رییس جمهور حضور 
داشت سوال کردم همگی حرف بنده را تایید کردند مصاحبه آقای صالحی هم منتشر شده است 
و  داوری  برای  غیرحاضر حجت شرعی  اشخاص  القائات  و  مواردی چون عکس  نمی کنم  فکر  و 

حکمیت باشد.
حال از محضر جنابعالی به عنوان یک شاگرد سوال می کنم در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد 
اختالف و تشدید تنش در جامعه می باشد و اطالع رسانی به موقع مانع از بعضی موضع گیری های 
شتابزده می شود سکوت و کتمان حقیقت روا و جایز بود؟ شما به جهت اطالع رسانی بنده را مورد 
عتاب قرار داده اید اینجانب آن را به جان می پذیرم، لکن انتظار دارم براساس شهادت اینجانب و 
جمعی از افراد حاضر و براساس »ضع امرافیک علی احسنه« احتمال عدم وقوع را هم به احتماالت 
اضافه فرموده و به وجه احسن آن حمل فرمایید و نیز به سایت هایی که بداخالقی های زیادی 
در این خصوص داشتند و با انتشار موارد جعلی در غبار آلود کردن جامعه تالش کردند تذکری 

عنایت فرمایید.
از سوی دیگر آثار مثبت و فراوان این سفر که بیانگر گسترش قدرت نرم جمهوری اسالمی و عمق 
نفوذ ایران اسالمی در آن سوی دنیا و در حیاط خلوت آمریکا و تشکیل جبهه بزرگ جهانی علیه 
انقالب حضرت  امام راحل عظیم الشان )قدس سره( و رهبر معظم  از آرمان های  آمریکا است و 
آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( می باشد، شایسته است در تحلیل کالن نادیده انگاشته 

نشود.
در پایان آنچه که گفته ام از سر احساس مسوولیت و براساس اطالعاتی که داشته ام می باشد خدا 
را شاکرم که همواره کوشیده ام از جاده صدق و راستی و از مسیر والیت و رهبری دور نشوم و اگر 
حضرتعالی شناختی نسبت به حقیر نداشته باشید می توانم افرادی که مورد وثوق جنابعالی هستند 
معرفی نمایم که شناخت کافی از مواضع گذشته و حال اینجانب را دارند، این را از محضر اساتید 
مکرم آموخته ام که اگر جایی خطایی سر زد نسبت به اصالح و جبران آن اقدام نمایم و بی شک 

این انتظار از کسانی که الگوی ما هستند بیشتر و اولی است.

نامه میرتاج الدینی به آیت اهلل یزدی درباره 
حاشیه های سفر رییس جمهور به ونزوئال

آیت اهلل مکارم : اتفاقی که در حاشیه تشییع جنازه چاوز افتاد اسفناک و شرم آور بود
فارس: یکی از مراجع تقلید قم گفت: حوادث اسفناک و دردناکی که در جریان تشییع جنازه رئیس جمهور 

ونزوئال واقع شد در مجموع شرم آور بود.
برگزار شد در  قم  اعظم  فقه خود که در مسجد  امروز در جلسه درس خارج  ناصر مکارم شیرازی  اهلل  آیت 
سخنانی اظهار کرد: این روزها مسائل دردناکی واقع می شود که انسان نمی داند در برابر آن چه باید بکند، اگر 

سکوت کند درست نیست و اگر سخن بگوید مشخص نیست که چگونه تفسیر می شود.
وی ادامه داد: پیامبر اکرم )ص( در حدیثی فرمودند که زمانی بر امت من می رسد که امر به معروف و نهی از 
منکر ترک می شود، اصحاب تعجب کردند و ایشان فرمودند از این بدتر این است که به منکر امر کرده و از 
معروف نهی می شود و باز هم اصحاب تعجب می کنند و ایشان فرمودند زمانی می رسد که معروف منکر شده و 
منکر معروف می شود.استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه نباید بگذاریم حجاب منکر و بی حجابی معروف 
شود بیان کرد: اگر بخواهیم به آنجا نرسیم باید علما، فضال، دردمندان و شخصیت ها زمانی که منکر را ببینند 
آن را بگویند و تذکر دهند.وی تصریح کرد:  حوادث اسفناک و دردناکی که در جریان تشییع جنازه رئیس 
جمهور ونزوئال واقع شد در مجموع شرم آور بود؛ اگر سخن نگوییم کم کم منکر معروف شده و این مسئله 
تبدیل به سنت می شود.آیت اهلل مکارم شیرازی با اشاره به اینکه جناب آقای یزدی رئیس جامعه مدرسین در 
این مسئله شجاعانه وارد شد و سخن گفت تا منکر معروف نشود، ادامه داد: 17 نفر از مجلسیان و برخی دیگر 
موضع گرفتند ولی خیلی ها سکوت کردند.وی اضافه کرد: اخیرا جشنی در تهران به نام جشن استقبال از نوروز 
تشکیل داده اند و این جشن ساعت ها طول کشید و از تمام اقوام آمدند و بساط موسیقی های مختلف محلی 
و غیرمحلی را به ره انداختند و رقصیدند و کوبیدند و حتی دختران را وادار به رقص کردند، اگر در برابر اینها 
چیزی نگوییم منکر معروف می شود.این مرجع تقلید با بیان اینکه آیا با این بساط به استقبال نوروز می روند؟ 
گفت: اگر درباره این مسائل سخن نگوییم در پیشگاه خداوند مسئول هستیم، از آقایان دیگر خواهش می کنم 

در برابر منکرات سکوت نکنند، علمای قم، تهران و شهرهای دیگر نگذارند منکر معروف و عادی نشود.
وی افزود: امیدوارم که خداوند به ما توفیق دهد که در شرایط مختلف بدون مالحظه جهات وظیفه شرعی 

خود را ان شاءاهلل انجام دهیم.

عباس عبدی:
»گریه احمدی نژاد در آغوش مادر چاوز« را که دیدم، از خنده منفجر شدم! 

 اگر قرار بر گریه کردن بود، احمدی نژاد باید به خاطر مرگ هموطنانش می گریست
مضحک بودن این تصویر نه در روبوسی و مصافحه، که در گریان بودن رییس دولتی بود که اگر قرار بر گریه کردن 

به مناسبت از دست رفتن هموطنانش داشت در این سال ها ده ها بار باید عکس گریانش را می دیدیم؛
به گزارش سرویس سیاسی انتخاب ؛ وی در روزنامه بهار نوشت : مضحک بودن این تصویر نه در روبوسی و مصافحه، که 
در گریان بودن رییس دولتی بود که اگر قرار بر گریه کردن به مناسبت از دست رفتن هموطنانش داشت در این سال ها 

ده ها بار باید عکس گریانش را می دیدیم؛ حداقل در زلزله آذربایجان باید قطره اشکی نثار مردم داغ دیده می شد. 
عبدی می افزاید: مرگ هوگو چاوز از اتفاقاتی است که یکی از ابعاد ناشناخته جریان دولت را برمال کرد و آن نگاه این 
جریان به خارج است. تفاوت نگاه این جریان به نیروهای داخل و خارج از کشور را می توان در تعریف و تمجید هایی دید 
که رییس دولت از چاوز کرد که او را باال تر از قّدسین و هم رکاب با امام زمان و حضرت مسیح قرار داد و بازگشت او را 

وعده داد )در حالی که آن بنده خدا در آخرین لحظات زندگی اش درخواست می کرد نگذارند بمیرد!( 
این تحلیلگر اصالح طلب اضافه می کند: درمقابل، توهین و استهزایی نبوده و اکنون هم نیست که نثار صدر و ذیل 
شخصیت های ایرانی نکرده باشند؟ بسیاری از افراد این جامعه هستند که نسبت به عملکرد ها و سیاست ها و حتی 
تعلّقات فردی شخصیت های انقالب و ایران نقد دارند و آن را در حد مقدور طرح هم می کنند، ولی این بدان معنا 
نیست که مرغ همسایه را غاز بدانیم و خط بطالن بر سابقه و الحقه سیاستمداران و شخصیت های ایرانی بکشیم که 
چه خوب چه بد برای این کشور کوشیده اند، ولی وقتی نوبت به خارجی ها می رسد گیوه خود را باال کشیده از این 
سِر عالم بکوبیم به آن سوی دنیا برویم و بعد تعاریفی از فرد متوفا کنیم که با هیچ منطقی جور در نمی آید و مرحوم 
از دنیا رفته هم این چیز ها را درباره خودش قبول نداشته ، شاید هم متوجه این موقعیت خود نبوده است! مشکل اصلی 
جامعه ما رفتار رییس دولت و گروه او نیست؛ مشکل آنانی هستند که اگر کسی کوچک ترین حرفی برخالف گزاره های 
رسمی آنان از دین می گفت، کفن هایشان را که روی چوب لباسی حاضر و آماده بود می پوشیدند و سرازیر خیابان ها 
می شدند تا مانع از رفتن ایمان و امان مردم شوند، ولی امروز در برابر این اظهارات و رفتار ها، جز سکوت کار دیگری 

انجام نمی دهند. 
آنان که در سال 84 انتخاب او را ناشی از دستور یا خواست امام زمان می دانستند، امروز چگونه می توانند در برابر این 

دستور یا خواست راه دیگری در پیش گیرند؟ 
جناح دولت در مسیر از پیش تعیین شده ای به سوی انتخابات در حال حرکت است و گمان نمی کنم که بخواهند یا 
قادر شوند در مسیر دیگری نیز گام بردارند و منتقدان محافظه کار آنان هم توجه کافی ندارند که دولت گام هایی 
بعدی  گام  دولت  می کنند،  گام ها  این  از  یکی  با  مواجهه  را سرگرم  محافظه کاران خود  که  هنگامی  و  برمی دارد  را 
و در پی  رها کنند  را  پیشین دولت  کار  نتیجه مجبور می شوند  است؛ در  قبلی  از  برمی دارد که چالش برانگیز تر  را 
رفع و رجوع اقدام بعدی آن شوند، ولی هنوز بحث درباره کمّ و کیف اقدام جدید را نکرده اند که رییس دولت گام  بعدی 

را بر می دارد. 
از این رو محافظه کاران یا باید با ادامه این مسیل همراه شوند، که نهایت آن از پیش روشن است، یا آن که نگاه خود 
را تغییر دهند. تغییر این نگاه مستلزم یک خانه تکانی ذهنی از اتفاقاتی است که در هفت سال گذشته رخ داده است؛ 

سیاست یک بام و دو هوا را نمی توان در بلندمدت پیگیری و اجرا کرد. 
عبدی در پایان تصریح می کند: راستی تا فراموش نکرده ام بد نیست بگویم دیروز و به مناسبت روز زن )8  مارس( 
برگی از زندگینامه بعضی از زنان ایرانی را می خواندم. نمی دانم چرا با دیدن این تصویر از رییس دولت به یاد اقدام 

قره العین در مازندران افتادم.

قائم مقام مصباح یزدی: عکس العمل حوزه در مقابل مسائل حاشیه ای اخیر 
رئیس جمهور، به مصلحت نیست

ایلنا نوشت: آیت اهلل محمود رجبی قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، 
اظهار نظرهای اخیر محمود احمدی نژاد را، گفتارهای نسنجیده، غیرمتخصصانه، غیر منطبق 
با عقل، بدون سازگاری با موازین دینی، مضر برای همبستگی ملی و در مقابل اهداف انقالب 
و نظام جمهوری اسالمی دانست و در عین حال تصریح کرد: کسانی که این پرسش ها را 
مطرح می کنند که چرا در آن دوران )دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی( در مقابل 
مسائل واکنش نشان می دادید و اکنون )دوران محمود احمدی نژاد( واکنش نشان نمی دهید، 
از شرایط آن دوران )دوره آقای خاتمی( و کارهایی که در آن دوره می شد، غفلت می کنند؛ 
علیه خدا هم  است؛ گفتند  )ره( گذشته  امام خمینی  در آن دوران صریحا گفتند دوران 
می توان تظاهرات کرد؛ ائمه معصومین )ع( را مسخره کردند؛ در آن دوران شرایطی شده 
بود که عده ای اساس دین را به بازی می گرفتند؛ این طور نیست که کسانی بخواهند شرایط 
برای  با آن دوران مقایسه کنند؛ کجا در آن دوران واکنش های طالب  را  این دوره فعلی 
کوچک ترین چیز ها بود؟ آنان در سخنرانی علنی، امام معصوم )ع( ما را مسخره می کردند؛ 
می گفتند دین را با آزادی و آن هم به مفهوم غربی اش باید تطبیق داد؛ نباید بگوییم واکنش 
آن زمان طالب در آن زمان، در مورد اقدامات جزئی و کوچک بود؛ وزیر فرهنگ و ارشاد 
دولت اصالحات می گفت باید عنوان اسالمی را از این وزارتخانه برداریم که رهبری صریحا 

مقابل آن موضع گرفتند؛ و اال ماشااهلل کتاب های ضد دین در آن دوران به چاپ رسید.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به مطرح شدن برخی از احتماالت در جامعه و در بین سیاسیون و کار شناسان در خصوص 
اهداف احمدی نژاد راجع به موضع گیری و تحرکات اخیرش گفت: اگر بنا شد اهداف غیر اخالقی و غیر دینی برای این اقدامات ایشان 
مطرح شود آن وقت باید خیلی چیز ها را مطرح کرد و البته آقای احمدی نژاد باید بداند که وقتی بی حساب و بی منطق سخن گفته شود، 
این جور اظهار نظر ها رخ خواهد داد.آیت اهلل رجبی با اشاره به طرح شعار »زنده باد بهار« که اخیرا از سوی احمدی نژاد مطرح می شود، 
گفت: هم خود آقای رئیس جمهور باید بداند که این افکار باطل است و پیامد ها مضر و غیر سودمند برای نظام و جامعه به دنبال دارد و 

هم خود ما باید بدانیم که خیلی دامن زدن به این مسائل، به مصلحت مردم، انقالب و مصالح امروزیمان نیست.
قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( قم با رد نظر برخی از سیاسیون مبنی بر اینکه اقدامات اخیر محمود احمدی نژاد 
و موضع گیری های اخیر او، برای بر انگیختن حوزه های علمیه و روحانیون و ایجاد واکنش در آن هاست، گفت: اگرچه این اقدامات آقای 
احمدی نژاد شاید پیامدهای این چنینی هم داشته باشد، اما به نظر بنده این واکنش های احتمالی، اهداف کوتاه مدت این جریان است؛ 
یعنی نتایج دیگری مدنظر آن ها است. باالخره رئیس جمهور تحت تأثیر القائاتی است که معلوم است از طرف چه کسی صورت می گیرد و 

همین فرد مشخص است که آگاهانه تحت تأثیر چه عواملی قرار دارد

شانه هايت را براي گريه کردن دوست 
دارم، دوست دارم!

مردمساالری نوشت: 
1- نیکالس مادرو جانشین هوگو چاوز است. وي قبال راننده اتوبوس بوده و به 
و معاون  قرار گرفته  توجه  ،مورد  رانندگي مي کرده  آرتیستي  اینکه خیلي  دلیل 
و  را کشت  او  چاوز،  لگن خاصره  و  زد  و...از شانس خوبش  رئیس جمهور شده 
این برادر حاال همه کاره ونزوئال است! مي گویند برادر مادرو دستور مي دهد یک 
پیام تسلیت خیلي ویژه که از ایران برایش رسیده است، ترجمه کنند و به زبان 

ونزوئالیي سلیس توضیح دهند که در این پیام تسلیت چي گفته شده است.
در  که  مي رسانند  مادرو  اطالع  به  زحمت،  کلي  از  بعد  و  مي نشینند  مترجم ها 
این پیام گفته شده که هوگو چاوز دوباره به این دنیا برمي گردد! مادرو عصباني 
مي شود و زیر لب حرفهاي آبداري عنایت مي کند و مي گوید : چاوز برگردد؟! من 
تازه دارم رئیس مي شوم! ...چند ساعت بعد، مادرو دستور مي دهد هوگو چاوز عزیز 

را مومیایي کنند و نگه دارند ؛ این جوري هوگو چاوز اصال نمي رود که برگردد!
ونزوئال  موقت  جمهور  رئیس  عنوان  به  اکنون  که  مادرو  نیکالس  رتبط:  م خبر 
معرفي شده از مومیایي شدن جنازه هوگو چاوز و نمایش همیشگي آن در یک 
موزه خبر داده است تا رهبر انقالب بولیواري این کشور هم به فهرست رهبراني 

که جنازه شان براي نمایش، روي زمین مانده اضافه شود.)خبرگزاري فرانسه(
2- در ونزوئال به مناسبت درگذشت چاوز آهنگي را مي خوانند که ترجمه فارسي 
ولي   » دارم  دوست  دارم،  دوست  کردن  گریه  براي  را  »شانه هایت  آن مي شود: 
واضح و مبرهن است که همه مهمانهاي مراسم وداع با برادر هوگو چاوز که زبان 

ونزوئالیي بلد نیستند که این آهنگ را بفهمند و بخوانند.
براي همین خانواده داغ دیده براي کساني که متوجه این آهنگ نمي شوند آن 
را به طور عملي اجرا مي کنند تا کسي از حال خواندن این آهنگ محروم نماند! 
صاحب نظران عقیده دارند در مقابل این موضوع باید این آهنگ ایراني خوانده 
شود: »غما رو رها کن و دستتو بذار تو دستم«. باز هم واضح و مبرهن است که 

ونزوئالیي ها که این آهنگ ایراني را بلد نیستند و...!



3 WWW.ARMAQANNEWS.BLOGFA.COM نيمه دوم اسفند 1391شماره 142 سیاسیارمغان

و باز هم ساختار شکنی 
»نامتعارف« احمدی نژاد! 

 

با این اوصاف، باید منتظر جنجالی دیگر در عرصه سیاست کشور بود، عرصه ای که 
این روزها بیش از هر چیز نیازمند »آرامش« است، اما گویی تاز زمانی که محمود 
نیز  »ناآرامی«  و  »جنجال«  زده،  تکیه  جمهوری  ریاست  صندلی  بر  نژاد  احمدی 

همراه او خواهد بود!
موضوع دست دادن یا ندادن مقامات دیپلماتیک ایران با شخصیت های خارجی، 

همواره دغدغه ی مهمی بود که گه گاه باعث ایجاد جنجال هایی شده است.
به گزارش سرویس سیاسی انتخاب ؛ پخش فیلمی با کیفیت پایین در مورد دست 
ایتالیا،  در  زن  تعدادی  با  ایران  سابق  جمهور  رییس  خاتمی  محمد  سید  دادن 
چنان جنجالی در رسانه های ایران به پا کرد که تا مدت ها فیلم این ماجرا، جزء 

پربازدیدترین فیلم های مخاطبان ایرانی بود!
محمود احمدی نژاد رییس جمهور جنجالی ایران  که یکبار دست معلم خود را به 
بهانه »پاسداست و بزرگداشت جایگاه معلم« بوسیده بود  ، در تازه ترین اقدام خود، 

دست به یک ساختار شکنی جدید داده است!
او در این اقدام شگفت انگیز که خالف اصول دینی و دیپلماتیک ایران تعریف شده 
است، ضمن مصافحه و در آغوش گرفتن مادر هوگو چاوز ، به او دلداری داده است!

تفاوت اقدام احمدی نژاد با خاتمی در آن است که آنروزها خاتمی در مقام ریاست 
جمهوری نبود اما امروز احمدی نژاد همچنان رییس جمهور ایران است.

از سوی دیگر، برخی معتقدند احمدی نژاد دست خود را با شیوه ی قدیمی اش، به 
نشانه احترام در آورده که مادر چاوز دستان او را گرفته است، اما در تصاویر منتشر 

شده دست چپ احمدی نژاد روی شانه های مادر چاوز دیده می شود.

در اين تصوير، ميرتاج الدينی معاون روحانی احمدی نژاد در تالش است 
احمدی نژاد را )كه به شدت اشک می ريخت( از اين محل دور سازد

با این اوصاف، باید منتظر جنجالی دیگر در عرصه سیاست کشور بود، عرصه ای که 
این روزها بیش از هر چیز نیازمند »آرامش« است، اما گویی تاز زمانی که محمود 
نیز  »ناآرامی«  و  »جنجال«  زده،  تکیه  جمهوری  ریاست  صندلی  بر  نژاد  احمدی 

همراه او خواهد بود

 حسین شریعتمداری در یادداشتی با عنوان »زنده باد کدام بهار؟!« در کیهان نوشت:
انتخابات سراسری شرکت کرده و فردی را به  *فرض کنید که اگر قرار بود مردم در یک 
عنوان یک اسالم شناس برجسته انتخاب کنند تا درباره آموزه های دینی از وی راهنمایی 
بخواهند، آیا جناب آقای احمدی نژاد را انتخاب می کردند؟! حاال تصور بفرمائید که همین 
برای  را  برجسته  و  خبره  کارشناس  یک  سراسری  انتخابات  در  حضور  با  است  قرار  مردم 
»مدیریت جهان«! برگزینند. در این صورت چه کسی را انتخاب می کردند؟ آقای احمدی نژاد 
را؟! در فرض سوم، قرار است مردم باز هم در انتخابات سراسری دیگری شرکت کرده و فردی 
را انتخاب کنند که بتواند »اولیاءاهلل« و مردان بزرگ این مرز وبوم را شناسایی کرده و به ملت 
معرفی کند. آیا این تخصص را در آقای احمدی نژاد می دیدند و ایشان را برمی گزیدند؟! یا 
اگر ایشان در تبلیغات انتخاباتی خود، صادقانه به مردم می گفت که رئیس جمهور »اسمی« 
خواهد بود و ریاست جمهوری »رسمی« را به آقای اسفندیار رحیم مشایی واگذار می کند، 
آیا مردم به ایشان رأی می دادند؟! بدون کمترین تردیدی در هر چهار فرض یاد شده- و چند 
فرض مشابه دیگر- پاسخ منفی است و مردمی که به آقای احمدی نژاد رأی داده و ایشان را بر 
کرسی ریاست جمهوری نشانده اند، از وی نه انتظار اسالم شناسی و آشنا کردن ملت با آموزه 
های اسالمی را داشته اند، نه ایشان را برای مدیریت جهان! برگزیده اند و نه در پی آن بوده 
اند که آقای احمدی نژاد، اولیاءالهی و مردان بزرگ را شناسایی کرده و به آنان معرفی کند! 
چنانچه ایشان به جای انجام وظایفی که شرعا و قانونا برعهده دارد، وقت و فرصت و امکانات 
ریاست جمهوری و اموال بیت المال را به انجام امور دیگری که در حوزه وظایف ایشان نیست 
اختصاص بدهد، به یقین امانتی را که با شعار و ادعای انجام امور اجرایی کشور از مردم تحویل 

گرفته بود، ضایع نموده و به صداقت مردم دهن کجی کرده است.
*مدتی است که آقای رئیس جمهور به این تردید دامن می زند که ایشان به جای پرداختن 
به دغدغه های اساسی مردم و امور جاری و بر زمین مانده کشور، در پی خواسته های- با 
عرض پوزش- دم دستی و بلندپروازی های- باز هم با عرض پوزش- آمیخته به توهم خود 
اعتمادی که به  انگار که در مقابل رأی مردم و  نه  انگار  و اطرافیان کذایی خویش است و 
ایشان شده است، وظیفه و رسالتی برعهده دارد! آقای احمدی نژاد، آدم کم هوشی نیست 
و به همین علت نمی توان باور کرد که از سخیف بودن اقدامات اخیر خود بی خبر است و 
یا از میزان آسیبی که این اقدامات ناپسند برای شخصیت خود ایشان در پی داشته و زیانی 
که به منافع ملی و خواسته های برحق و قانونی مردم وارد می کند، اطالعی ندارد! بنابراین 
سوال این است که آیا خدای نخواسته قصد دهن کجی به مردم را دارد؟! اگر چنین نیست که 
انشاءاهلل نباشد، پس انگیزه جناب رئیس جمهور از اینگونه اقدامات چیست؟! تازه ترین نمونه 

از این دست را می توان در جشن موسوم به »جشن استقبال از نوروز«، اعطای نشان درجه 
یک فرهنگی به اسفندیار رحیم مشایی و تعریف و تمجیدهای سوال برانگیز- تاکید می شود 

که سوال برانگیز- ایشان از آقای مشایی دید.
*آقای احمدی نژاد در مراسم یاد شده با الفاظ و عباراتی نظیر آنچه در حکم انتصاب آقای 
رحیم مشایی به »ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد« آورده بود از ایشان یاد می کند! برخی 
از تعریف و تمجیدها بگونه ای است که فقط برای اولیاءالهی به کار می رود و اگر نام اسفندیار 
رحیم مشایی از آن حذف شود، این تردید پدید می آید که شاید مخاطب آقای احمدی نژاد، 

-نستجیرباهلل- حضرت صاحب الزمان)عج( باشد!
*چند ماهی است که آقای احمدی نژاد از واژه »زنده باد بهار«! که ساخته و پرداخته حلقه 
انحرافی است استفاده می کند و در پاسخ به این پرسش که چرا شعار این حلقه منحرف را بر 
زبان دارید؟ می گوید؛ منظور ما از »بهار« حضرت صاحب الزمان)عج( است. چه لزومی دارد 
که به جای نام مبارک حضرت صاحب - ارواحنا له الفداء- که برای همه شناخته شده است، 
از واژه »زنده باد بهار« استفاده شود؟! گفتنی است، سرکرده آن فرقه ضاله و صهیونیستی 
نیز ابتدا از واژه- باب- و ادعای ارتباط با امام زمان)عج( آغاز کرد و در نهایت، مدعی شد، که 

خود او امام زمان)عج( است!!

شریعتمداری: آیا خدای نخواسته رئیس جمهور قصد دهن کجی به مردم را دارد؟!

علیرضاقزوه:بهارسرشکالهنمیرودوبهکالهبردارهایسیاستمدارکهادایفرهنگرادرمیآورندمیخندد
بهار هم یکی مثل ماست که سرش کاله نمی رود. کاله از سر باد برمی دارد و به کالهبردارهای سیاستمدار که ادای فرهنگ 
را درمی آورند می خندد. بهار سرش کاله نمی رود. فقط تماشا می کند و می خندد به سیاه بازی حاجی فیروزهایی که برای هم 
دست می زنند و برای هم گریه می کنند و خود را به قله ها شبیه می دانند.علیرضا قزوه در یادداشتی نوشت: بهار اگر تصمیم 
بگیرد یک روز بساط شما را به خیابان می ریزد و شما را به خس و خاشاکی بدل می کند. اینها که با رای گروهی دود می شوند و 
می روند هوا هیچ نسبتی با بهار ندارند.به گزارش مهر، علیرضا قزوه شاعر و مدیر سابق رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی دهلی نو 
در یادداشتی به طرح موضوع »بهار« که این روزها در ادبیات سیاسی کشور معنای خاصی پیدا کرده است پرداخته است. این 

یادداشت به شرح زیر است:
از زنده باد سبز تا زنده باد بهار

بهار هم یکی مثل ماست که سرش کاله نمی رود. کاله از سر باد برمی دارد و به کالهبردارهای سیاستمدار که ادای فرهنگ را 
درمی آورند می خندد.بهار تاریخ مصرف ندارد، اما آدم های زنده باد من و زنده باد دوست من و زنده باد دوست دوست من تاریخ 
مصرفی تا خرداد 1392 دارند.بهار را نمی شود با اره برقی قطع کرد. هل داد و به زمین انداخت. اینها که با یک فوت جماعتی 
و یا رای گروهی دود می شوند و می روند هوا هیچ نسبتی با بهار ندارند.بهار را نمی شود برکنار کرد. رای اعتماد به بهار در دست 
من و تو نیست. بهار نیازی به نشان دولتی درجه یک ندارد.بهار سرش کاله نمی رود. فقط تماشا می کند و می خندد به سیاه بازی 
حاجی فیروزهایی که برای هم دست می زنند و برای هم گریه می کنند و خود را به قله ها شبیه می دانند.بهار اگر تصمیم بگیرد 
یک روز بساط شما را به خیابان می ریزد و شما را به خس و خاشاکی بدل می کند. بهار از جنس ریشه است و از جنس ادب است 
و از جنس شعر است. از جنس اصالت است.بهار کاری به سالن های مجلل برج میالد ندارد. بهار صبح ها از سمت بهشت زهرا و 
جوانمرد قصاب قدم به خیابان می گذارد و این همه دست های گرسنهرا در سطل های زباله می بیند که دنبال چیزی می گردند و 
شباهنگام با افسوس کاغذی برمی دارد و می نویسد: شما حتی بازیگران خوبی هم نبودید.بهار آمده است بگوید سالی که نکوست 
از بهارش پیداست. بهار با همه جدی است. روزی سلیمان نبی مغرور شد. بادی تختش را کج کرد. سلیمان اعتراض کرد به باد 
که چرا تختم را کج می کنی. باد گفت راست باش تا راستت کنم.بهار با کسی شوخی ندارد و اگر بخواهد ناگاه هزار شاعر را فرمان 
می دهد تا تخت سلیمانک ها را کج کنند. بهار آدم های فراوانی دارد که بدون نیاز به یارانه به یاری اش می روند و عیدی شان را از 

خدا می گیرند و از قطع بودجه شان نمی ترسند. حتی اگر فیلمشان را بگیرند و در صحن علنی جایی نمایش دهند.
ما مریدان حضرت بهاریم. امر امر اوست؛ بهار والیت عشق است نه چیز دیگر.

عالمه  ملي  جایزه  دومین  اعطاي  مراسم  در  در  جمهور  رئیس 
طباطبایي و اولین جایزه ملي شهید آویني گفت : نوروز پیام آور 
بهار حقیقي انسانیت است که در راه است و ملت ایران براي تحقق 
بهار انسانیت مسوولیتي تاریخي و الهي دارد و البته همه در این 

مسیر مسوول هستند.
به گزارش انتخاب به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
محمود احمدي نژاد پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم اعطاي 
شهید  ملي  جایزه  اولین  و  طباطبایي  عالمه  ملي  جایزه  دومین 
آویني با بیان اینکه باید یادمان باشد که اگر در دنیا یک تئوري 
برتر براي اداره جهان و انسان ارائه نکنیم مستحیل خواهیم شد، 
تصریح کرد: کساني که جهان امروز را اداره مي کنند براي همه 
و  انسان  از  روشني  تعاریف  و  کردند  پردازي  نظریه  جامعه  امور 
جامعه ارائه کردند و در تمام کارهاي علمي و هنري خودشان بر 

همین مباني عمل مي کنند.
احمدي نژاد در ادامه خاطر نشان کرد: هر کس هر مقدار از حقیقت 
انسان را فهم کرده است باید آن را به جامعه ارائه کند و اگر منتظر 
باشد تا دیگران به این کار مبادرت ورزند اشتباه کرده است چرا 
که کسي که پیش از دیگران نسبت به این مهم درکي حاصل کرده 

باشد بیش از دیگران هم مسوولیت دارد.
و  ضدیت  که  دارد  جایگاهي  دنیا  در  ایران  گفت:  جمهور  رییس 
بلکه مبناي  نداشته  ایران هم مبناي مقطعي  با ملت  دشمني ها 
تاریخي دارد و پذیرش مخالفت ها به بهانه ساخت مثال تجهیزات 

نظامي ساده انگاري است.
ایران  ملت  تاریخي  داد:  دشمنان ظرفیت هاي  ادامه  احمدي نژاد 
را مي شناسند و مي دانند که اگر این ملت خودش را پیدا کند 
و  سیطره  دیگران  بر  که  معنا  این  به  نه  البته  شود،  مي  جهاني 
حاکمیت بیابد بلکه اندیشه ملت ایران جهاني مي شود و این ملت 

براي همه دنیا الگو خواهد شد.
در  ایراني  هنرمندان  و  اندیشمندان  مسوولیت  اینکه  بیان  با  وی 
که  نیست  انتظار  داشت:  اظهار  است،  سنگین  بسیار  عرصه  این 
همه انتظارات زیبا و تاریخي ملت ایران با تالش هاي یک نسل 
برآورده شود اما با توجه به توانمندي هاي این ملت امید چنین 
رویدادي را داریم و مطمئنم آینده پرافتخار متعلق به ملت ایران 

و همه بشریت است.
ها،  فهمي  کج  بشر  امروز  مشکل  کرد:  تصریح  احمدي نژاد 

براي تحقق  و وقتي ملتي  زیاده خواهي هاست  و  خودخواهي ها 
او رخ  برابر  انساني و زیبا حرکت کند این دشمني ها در  جهاني 
خواهد داد و حتما دشمنان حرکت و تحولي در ملت ایران دیده 

اند که این همه با او دشمني مي کنند.
زندگي  زیبا  بسیار  ایران  ملت  کرد:  نشان  خاطر  جمهور  رییس 
از  یکي  که  دارد  به جهانیان  ارائه  براي  زیادي  هاي  پیام  و  کرده 
اینها همین عید نوروز است که هدیه اي آسماني به ملت ایران و 
جهانیان است و ملت ایران آن را در تاریخ خود تعبیه کرده است.

را مي دهد،  بهار  وعده  ما  به  نوروز  اینکه هر  بیان  با  احمدي نژاد 
گفت: نوروز پیام آور بهار حقیقي انسانیت است که در راه است و 
ملت ایران براي تحقق بهار انسانیت مسوولیتي تاریخي و الهي دارد 

و البته همه در این مسیر مسوول هستند.
رییس جمهور تاکید کرد: در حرکت به سمت بهار است که مفهوم 
انسانیت معنا پیدا مي کند و اینها در تاریخ ایران و در وجود ایراني 
ها وجود داشته است و امروز نیازمند نظریه پردازاني هستیم که 

این مفاهیم را در قالب هاي انساني و جدید بازآفریني کنند.
احمدي نژاد در بخش دیگري از سخان خود ضمن تشکر از جامعه 
بسیار  کارهاي  انجام  خاطر  به  کشور  هنري  و  فرهنگي  علمي، 
باال  بسیار  را  کشور  در  تحول  سیر  سرعت  ماندگار،  و  ارزشمند 
دانست و اظهار داشت: نگاه و تحلیل تاریخي به روشني حاکي از 
آن است که سرعت تحول و البته اعتالء در همه زمینه ها در ایران 

امروز، بسیار باالست.
و  نابساماني   نبود  معناي  به  مسئله  این  البته  کرد:  اضافه  وی 
ناهماهنگي  نیست، اما اگر بخواهیم یک ملت را ارزیابي کنیم باید 
حرکت عمومي او را در طول تاریخ ارزیابي کرده و وضعیت گذشته 
و حال را به قضاوت گذاشت و با این نگاه مي توان گفت که شرایط 
و  زحمات  محصول  این  و  است  مطلوب  گذشته  به  نسبت  امروز 

تالش هاي آحاد ملت ایران است.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: انسان مسئله اصلي عالم هستي 
است و در عالم مخلوقات همه چیز در نسبت با او معنا و مفهوم 
مي یابد.احمدي نژاد گفت: انسان از خاک خلق شده اما بناست به 
صفات  و  اسماء  آینه  و  هستي  در  خدا  جلوه   ، رسیده  کمال  قله 
این یک ماموریت سنگین فردي و اجتماعي  باشد و  الهي  جمال 
همه  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  انسان هاست.رییس  همه  عهده  بر 
انسان ها ماموریت دارند خودشان را به قله رسانده و جامعه را نیز 

از  البته رسیدن به قله  در راه رسیدن به قله کمک کنند، گفت: 
این  به  و عمل  ماموریت  این  به  نسبت  احساس مسئولیت  خالل 

احساس مسئولیت محقق مي شود.
احمدي نژاد مشکل بشر را در طول تاریخ نداشتن تعریف صحیح 
از انسان عنوان و اضافه کرد: اگر حقیقت انسان آن گونه که هست 
معرفي نشود راه کمال او نیز اشتباه تعریف مي شود و اشتباه رایج 
بشر حداقل در هزار ساله گذشته همین بوده که انسان و خدا را در 

مقابل هم باور و تعریف کرده است.
رییس جمهور با اشاره به اینکه خداوند خود عاشق ترین عاشقان به 
انسان و به طور مطلق خواهان رسیدن انسان ها به اوج کمال است، 
اظهار داشت: خدا میلیاردها انسان خلق کرده و دقیقا اراده او بر 
این قرار ندارد که حتي یک نفر از این میلیاردها نفر به قله کمال 

نرسیده و یا از حقیقت انساني ساقط شود.
انقالب  و  هستیم  تحول  دوره  در  امروز  کرد:  تصریح  احمدي نژاد 
عظیم ملت ایران که انقالب در اندیشه ها و باورها مقدمه آن بود 
ایران  ملت  انقالب  داد:  ادامه  جمهور  است.رییس  دوره  این  آغاز 
صرفا جابجایي در قدرت یا مجالي براي تخلیه کینه ها نبود بلکه 
شعارها و شکل رفتار مردم گواه آن بود که تحولي از عمق جان 
بروز  این مردم  تاریخي  باورهاي  و  از عمق تجربه ها  و  ایران  ملت 
کرده است تا انسان هویت خود را بازیابي کرده ، به خود بازگردد 

و نگاهش در مسیر کمال قرار گیرد.
بر  عالم  نظم  و  طبیعت  که  آنجا  از  کرد:  خاطرنشان  احمدي نژاد 
مبناي نیل انسان به کمال است اگر انسان در مسیر کمالي خود 
همین  بر  و  مي شود  او  همراه  عالم  ظرفیت هاي  همه  گیرد  قرار 
بشریت  کمال  براي  را  عظیمي  ظرفیت  اسالمي  انقالب  اساس 
حداکثري  بهره گیري  لزوم  بر  تاکید  با  جمهور  کرد.رییس  ایجاد 
از ظرفیت هاي ایجاد شده در نتیجه پیروزي انقالب اسالمي ملت 
ایران گفت: این نگاه که انسان در راستاي خداست و نه رودرروي 
او، همه عالم را در خدمت کمال انسان قرار مي دهد و این همان 
حرف نو و نقطه کلیدي پیام تاریخي ملت ایران بود که البته حرف 
و پیام پیامبران الهي نیز بوده و ملت ایران به دلیل باور به همین 

پیام همواره پیرو پیامبران الهي بوده است.
وی افزود: ایرانیان تنها ملتي بودند که منتظر ظهور مسیح بودند 
انتظار به محل تولد حضرت عیسي)ع( سفر  و در راستاي همین 
کردند و تنها ملتي بودند که منتظر تولد خاتم پیامبران )ص( بودند 

تنها ملتي  نیز  امروز  نیز سفر کردند و  ایشان  تولد  به محل  و 
هستند که آشکارا منتظر ظهور انسان کامل هستند تا بیاید و همه 

حقیقت انسان را به طور کامل از او بشناسند.
با طرح این سوال که چطور مي توان به حقیقت  رییس جمهور 
که  است  عام  معناي  به  علم  آن  راه  داشت:  اظهار  رسید؟  انسان 
اندیشه ها  اینکه  بیان  با  شود.احمدي نژاد  مي  هم  معرفت  شامل 
دریافتهاي  و  مباني  اگر  داد:  ادامه  هستند،  هم  مکمل  و  هم افزا 
اندیشه هاي دیگر در نبرد  با  اندیشه اي  فکري غلط نباشد هیچ 
و  نداشته  مشکلي  یکدیگر  با  واقعي  اندیشمندان  و  بود  نخواهند 
سعادت انسان را در تسلط بر دیگران و اثبات اقتدار خود بر آنها 

نمي بینند بلکه آن را در تجلي روح انساني تعریف مي کنند.
وی در بخش دیگري از سخنان خود با اشاره به اظهارات یکي از 
اساتید حاضر در جلسه تصریح کرد: اشکاالت اساسي در حرکت 
مباحث  اوقات  از  خیلي  نمي افتد،  اتفاق  دفعي  طور  به  ملت  یک 
نظري، اجرایي و مدیریتي بسیار به هم نزدیک هستند و تفاوت 
راهي  وقتي  اما  نیست  درک  قابل  ها  خیلي  براي  مبنایي  هاي 
شوند  مي  متوجه  یکباره  به  که  است  زمان  گذر  در  شد  انتخاب 

چقدر از اصل دور شده اند.
را  دموکراتیک  سیستمي  است  قرار  اگر  کرد:  اضافه  احمدي نژاد 
در کشور اجرا کنیم آیا باید همه مباني اندیشه اي خود را کنار 
بگذاریم و همچون یک فرد سرگردان در بیابان هرلحظه به رنگي 
در بیاییم؟ هرگز اینگونه نیست.رییس جمهور خاطر نشان کرد: در 
خلق فرهنگ این سرزمین همواره کار اصلي را مردم انجام داده اند 
و البته در این مسیر برخي از حاکمان نیز با مردم همراهي کرده 
اند اما ادوار طوالني نیز بر این سرزمین گذشته است که حاکمان 
مقابل مردم بودند و مردم ضمن حفظ فرهنگ خود حاکمان را نیز 

با فرهنگ جامعه همراه کردند.
احمدي نژاد با تاکید بر اینکه اهمیت نوع تعامل حاکمان با مردم، 
گفت: یک وقت حاکمان اینگونه قانون مي گذارند که همه را صالح 
فرض مي کنند و باید به کساني که اشتباه مي کنند فرصت اصالح 
داده شود اما گاهي قانون اینگونه حکم مي کند که همه ناصالح 
هستند و باید جلوي آنها گرفته شود تا تخلف نکنند؛ این دو نوع 
اجراي  اثناي  در  افزود:  جمهور  دهد.رییس  مي  شکل  را  جامعه 
جزییات اداره جامعه شاید خیلي تفاوت این دو نگاه مشخص نشود 
اما وقتي 50 سال زمان مي گذرد ناگهان مشاهده مي شود که بیش 
از یک سوم هزینه هاي کشور صرف نظارت و پیشگیري از تخلفي 
ناظران  این  خود  حاال  و  بود  شده  فرض  مسلم  ابتدا  از  که  شده 

مساله اي مي شوند که اشتباهات آنها چگونه کنترل شود.

احمدی نژاد: بهار حقیقی در راه است ، اینكه کسي بتواند بازخواست کند اما بازخواست نشود،قدرتش به 
فساد گرایش دارد
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جدیدترین تصاویر و آخرین خبرها از » الله «

خبرگزاری فارس: فیلمبرداری فیلم سینمایی »الله« به کارگردانی اسداهلل نیک نژاد و تهیه کنندگی پروانه 
پرتو در پردیس ملت ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار سینمایی فارس، روز گذشته )21 اسفندماه( فیلم سینمایی »الله« که درباره زن قهرمان 
بانام »الله صدیق« است در سالن اجتماعات پردیس ملت جلوی دوربین رفت و امروز نیز در همان  رالی 

لوکیشن با حضور نیکی کریمی و سام قریبیان ادامه دارد.
روز گذشته  نماهای مربوط به دفتر تبلیغاتی با حضور نیکی کریمی به عنوان مدیر شرکت تبلیغاتی جلوی 
به   92 سال  خردادماه  تا  آن  فیلمبرداری  احتماال  و  می شود  ساخته  انگلیسی  زبان  به  فیلم  رفت.  دوربین 
ایران ازجمله نیکی کریمی،  همایون ارشادی،  بازیگران مطرح سینمای  این فیلم  انجامید.در  طول خواهد 
میتراحجار، سام قریبیان، آزیتا حاجیان و ایرج نوذری حضور دارند و برای ایفای نقش »الله « سارا امیری 

انتخاب شده است و مدیریت فیلمبرداری فیلم برعهده تورج منصوری است.
بنابراین گزارش، فیلم عالوه بر تهران در شهرهای مختلف کشور فیلمبرداری خواهد شد

لطف سلحشور به زنان سینمای ایران: 
آدم خوب و نجیب هم هست!

فرج اهلل سلحشور پیرامون طرح شکایت سیزدن نفر از بازیگران زن سینما 
و نویسنده مشهدی در گفت وگو با صابرنیوز اظهار داشت: این بحث دلدگاه 
که امروز در سایت ها مطرح شد، موضوع جدیدی نیست و در حدود دوسال 
است که در دادگاه در حال پیگیری است و چون اکنون طرح دعوا شده ، 
دوستان این موضوع را انتشار داده اند که البته ما مدارک و اسناد را نیز در 

دادگاه ارائه خواهیم کرد تا برای افکار عمومی شفاف سازی شود. 
نیز  بد  و  انسان های خوب  ایی  البته همانطور که در هر حرفه  وی گفت: 
وجود دارد سینما نیز از این قاعده مستثنی نیست، من بارها گفته ام  در 
سینما عده ایی از زنان پاکدامن و نجیب با متانت و وقار به کار خودشان 
می پردازند و من منظورم آن قشر خاصی است که مروج بی بند و باری در 
سینما هستند. کارگردان فیلم یوسف پیامبر )ص( در انتهای گفتگوی خود 
پیرامون شکایت فردی که خود را نویسنده یوسف پیامبر )ص( می دانست، 
گفت: این آقا چندی ادعا کرد که فیلمنامه حضرت یوسف از روی اثر ایشان 
کپی برداری شده است و بعد از گفتگو با من و اظهار پیشمانی از  اظهار 
از  نامه کتبی  مبنی بر عذرخواهی  نظری که کرده بود  قرار شد که یک 
اینجانب بنویسد و در پرونده درج گردد که به علت فضای تبلیغاتی که علیه 

اینجانب در جامعه موجود است وکیل ایشان ممانعت  از این امر کردند.

کاروان رقص برای سرنگونی رئيس جمهور!

از رقصنده های دیگر  تعدادی  با  دارد  اعالم کرد که قصد  رقاص مشهور مصری 
و  کنند  ریاست جمهوری مصر  قصر  روانه  را  کاروانی   ، رقص  لباس مخصوص  با 

خواستار سرنگونی رئیس جمهور مصر«محمد مرسی« شوند!
کاروان  این  جزئیات  مورد  در  »جولیا«  ؛  انتخاب  الملل  بین  سرویس  گزارش  به 
رقصنده  سوی  از  کاروان  این  در  شرکت  پذیرش  همچنین  و  آن  زمان  و  رقص 
این کاروان مهیا  های دیگر توضیحی نداد و به گفتن خود را برای آماده کردن 

میکند؛بسنده کرد.
او در گفتگو با سایت روزنامه »رای« از جریان های اسالمی و در رأس آنها »محمد 
مرسی« بدلیل حمله به کلوپهای شبانه و رقاصه ها انتقاد کرد و گفت بستن اکثر 

کاباره های خیابان هرم به این شغل پایان نمی دهد!
وی در عین حال گفت: بیش از 10 کانال ماهواره ای پخش رقصهای شرقی وجود 

دارد که هیچ قانون و یا قدرتی نمیتوانند این کانالها را مسدود کنند!

ازدواج هنرمندان با یکدیگر و تشکیل زوج هنری، رواج بسیار 
بسیار  اختالفات  و  شایعات  با  هالیوود  در  امر  این  گرچه  دارد. 
همراه است، اما زوج های هنرمند ایرانی توانسته اند زندگی خوبی 

را رقم بزنند و الگویی از خانواده ایرانی بسازند.
نیستند کسانی که شریک  ایرانی، کم  بین هنرمندان  نامه: در 
زندگی مشترک  و  کرده  انتخاب  هنر  دنیای  از  را  زندگی خود 
خبرهای  گرچه  هنرمندان  ازدواج  زده اند.  رقم  اینگونه  را  خود 
بسیار با خود به همراه دارد، اما همواره یکی از جذاب ترین بخش 
زندگی هنرمندان است. نکته جالب توجه در این گونه ازدواج ها، 
پرورش فرزندان هنرمند است تا جایی که لیلی رشیدی و باران 
کوثری از جمله بازیگران مطرح سینمایی هستند. در ادامه این 

مطلب می توانید با برخی از زوج های هنری آشنا شوید.
علی مصفا و ليال حاتمی

علی مصفا و لیال حاتمی، شناخته شده ترین زوج هنری اند که هر 
دو در خانواده هنری پرورش یافته اند. علی مصفا فرزند مظاهر 
مصفا و دکتر امیربانو کریمی است و لیال حاتمی نیز تنها فرزند 
علی حاتمی و زری خوشگام است. حاصل ازدواج این دو زوج 
هنری، مانی و عسل است. آخرین کار هنری علی مصفا بازی 
در فیلم »گذشته« به کارگردانی اصغر فرهادی است و در حال 
حاضر نیز فیلم »پله آخر« به کارگردانی وی اکران شده است. 
لیال حاتمی نیز عالوه بر حضور در فیلم »پله آخر« در فیلم »سر 

به مهر« به کارگردانی هادی مقدم دوست نیز بازی کرده است.
جهانگير كوثری و رخشان بنی اعتماد

جهانگیر کوثری را عالوه بر تهیه کنندگی سینما، بیشتر به عنوان 
فارغ التحصیل  که  او  می شناسیم.  ورزشی  برنامه های  گزارشگر 
است،  دراماتیک  هنرهای  دانشکده  از  سینما  کارگردانی  رشته 
همسر رخشان بنی اعتماد و پدر باران کوثری است. بنی اعتماد 
فیلمنامه نویسان  کارگردانان،  شناخته شده ترین  از  یکی  نیز 
چون  آثاری  او  کاری  پرونده  در  که  است  زن  تهیه کنندگان  و 

روسری آبی، گیالنه و خون بازی ثبت شده است.
رامبد جوان و سحر دولتشاهی

نامش  که  است  کارگردانی  و  مجری  هنرپیشه،  جوان،  رامبد 
همواره با شیطنت های خاص او همراه است. جوان که با نقش 
»فرید صباحی« در مجموعه خانه سبز شناخته شد، این روزها 
فرامرز  کارگردانی  به  »گناهکاران«  فیلم  در  بازی  خاطر  به 
قریبیان سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از آن خود 

فیلم  جشنواره  در  انتخاب  از  نیز  دولتشاهی  سحر  البته  کرد. 
فجر بی نصیب نبوده است و بازی در فیلم طال و مس )همایون 
بازیگر نقش دوم  برایش کاندیداتوری جایزه بهترین  اسعدیان( 

زن را به همراه داشت.

نيما فالح و سحر ولدبيگی

متمایز  بازیگران  سایر  از  را  او  فالح  نیما  بازی  نوع  و  نرم  بدن 
مجموعه های طنزی  در  تا  باعث شد  موضوع  و همین  می کند 
چون ساعت خوش، جنگ 77 و ببخشید شما به خوبی بدرخشد 
و مدیری را از خود راضی نگه دارد. هرچند که سحر ولدبیگی نیز 
تا مدت ها در مجموعه های مدیری حضور داشت و به طنزهای 

پاورچین و نقطه چین جذابیت بسیار می بخشید.
مهراب قاسم خانی و شقايق دهقان

مهراب نویسنده مجموعه »پاورچین« بود و شقایق بازیگر این 
ازدواجشان  باعث آشنایی شان و زمینه  مجموعه. همین حضور 
مجموعه،  این  در  بازی  بر  عالوه  دهقان  شقایق  کرد.  فراهم  را 
ساختمان  پلیس،  و  دزد  مسافران،  چون  طنزی  غالبا  کارهای 
پزشکان و باغ مظفر نیز در پرونده خود دارد. مهراب قاسم خانی 
نیز که با نگارش مجموعه 90 قسمتی شناخته می شود نگارش 
مجموعه های بسیاری را در پرونده کاری خود ثبت کرده است. 

حاصل این ازدواج »نویان« است.
محمود پاک نيت و مهوش صبركن

پاک نیت با فیلم »گشتی ها« به عرصه بازیگری وارد و با »روزی 
روزگاری« شناخته شد. او که نشان درجه یک هنری از وزارت 
بازیگر  صبرکن،  مهوش  همسر  دارد،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

سینما، تلویزیون و تئاتر است.
حميد سمندريان و هما روستا

مرحوم حمید سمندریان را به حق پدر تئاتر می دانند چرا که 
انتظامی، رضا کیانیان، مهدی  هنرمندان بزرگی چون عزت اهلل 
هاشمی، شهاب حسینی، قطب الدین صادقی و حمید فرخ نژاد 
سمندریان  آموخته اند.  درس  و  کرده  شاگردی  او  نظر  زیر 
استاد  رگن برگ  پروفسور  دعوت  به   57 تا   51 سال ها  بین 
دانشگاه مونیخ و کارگردان تئاتر به انستیتو گوته دعوت شد و 
نمایش نامه های بسیاری را با بازیگران آلمانی روی صحنه برد. 
این هنرمند ارجمند، امسال از بین ما رفت و فعالیت های او را 
همسرش پی گرفته است. روستا عالوه بر فعالیت در رشته تئاتر، 
در فیلم هایی چون پرنده کوچک خوشبختی، از کرخه تا راین و 
تمام وسوسه های زمین نیز بازی کرده است. حاصل ازدواج این 

دو هنرمند، کاوه سمندریان است.
داوود رشيدی و احترام برومند

داوود رشیدی فارغ التحصیل کنسرواترا ژنو در رشته کارگردانی 
دانشگاه  همین  از  سیاسی  حقوق  لیسانس  و  تئاتر  بازیگری  و 
است،  کرده  آغاز  تئاتر  بازی  با  را  خود  کار  که  رشیدی  است. 
با فیلم فرار از تله به عرصه سینما وارد شد. او در آثاری چون 
کمال الملک و گل های داوودی حاضر شده و همواره به عنوان 
که  برومند  احترام  می شود.  شناخته  سینمایی  بزرگان  از  یکی 
بیش از بازیگری در اجرای برنامه های کودک دهه 50 شناخته 
همواره  برومند  است.  برومند  راضیه  و  مرضیه  خواهر  می شود، 
در کنار داوود رشیدی است و این زوج موفق توانسته اند فرزند 
فرهاد  تحویل دهند.  به جامعه هنری  را  لیلی  هنرمندی چون 

دیگر فرزند آن هاست.
امير جعفری و ريما رامين فر

جعفری در کنار بازیگری، طرفداری از تیم محبوبش را فراموش 
بودنش  استقاللی  مختلف  موقعیت های  در  و  همواره  و  نکرده 
زوج  رامین فر  ریما  کنار  در  او که  یادآوری می کند.  به همه  را 
محبوبی را تشکیل داده است، در فیلم هایی چون قاعده تصادف، 
با  نیز  رامین فر  است.  کرده  بازی  نیز  و مکس  بی پولی  نفوذی، 
آورده  دست  به  بسیاری  طرفداران  پایتخت  مجموعه  در  بازی 
در  را  پایتخت  مجموعه  دومین  تا  منتظرند  همه  روزها  این  و 
ساله   6 پسر  یک  مادر  که  رامین فر  کنند.  مشاهده  نوروز  ایام 
است، برای حضور در مجموعه پایتخت فرزندش را برای مدتی 
از خود  اثری درخور  بار دیگر  تا  تنها گذاشته و تالش می کند 

ارائه دهد.
پيمان قاسم خانی و بهاره رهنما

نگاشته  که  فیلمنامه هایی  با  بیشتر  را  قاسم خانی  پیمان 
آقای  مشتری  »زندگی  فیلم  در  او  که  صورتی  در  می شناسیم 
هنری  پرونده  در  نیز  را  تجربه  این  و  بازی  بانو«  و  محمودی 
فیلم  در  قاسم خانی  آن  از  پیش  البته  است.  کرده  ثبت  خود 
داوودنژاد  علیرضا  آموخته های  از  و  شده  حاضر  نیز  عاشقانه ها 
بهره برده است. البته بهاره رهنما نیز عالوه بر بازیگری، نویسنده 
از پای ثابت های نشریات. پریا، فرزند  هم هست و همواره یکی 

این زوج هنری است.

پژمان بازغی و مستانه مهاجر

پژمان بازغی بیش از مستانه مهاجر شناخته شده است. هر چه 
مسئول  و  صحنه  پشت  در  مهاجر  و  است  بازیگر  بازغی  باشد 
فیلم های زندگی خصوصی، دختر  تدوین است. کار مهاجر در 
شاه پریون، سوت پایان، آتش بس و سوپراستار ستودنی است. 
از  صنایع  مهندسی  رشته  فارغ التحصیل  اینکه  با  نیز  بازغی 
اما  است  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  صنایع  مهندسی  دانشکده 
در نقش های خود به خوبی درخشیده تا جایی که آثاری چون 
پرونده  در  را  جمعه  سربازهای  و  دوئل  مخفی،  دولت  ندارها، 

کاری خود ثبت کرده است.
مسعود رايگان و رويا تيموريان

زوجی هنری که بش از آنکه بازیگر سینما و تلویزیون باشند، 
بازیگر تئاترند و برای این هنر صحنه زحمات بسیار کشیده اند. 
البته رایگان در آثاری چون مدار صفر درجه، سقوط یک فرشته، 
ماه حاضر شده  روی  بوسیدن  و  گلچهره  سنتوری، خون بازی، 
یک  گزارش  زنان،  زندان  فیلم های  در  نیز  تیموریان  و  است 
جشن، سنتوری، شب دهم و کافه ستاره بازی کرده است. این 
زوج در مجموعه شمس العماره نقش زوج عاشق پیشه ای را بازی 

می کردند که در نوع خود، جالب و دیدنی بود.
امين زندگانی و اليکا عبدالرزاقی

در  و  دارد  نمایشی  ادبیات  لیسانس  گرچه  عبدالرزاقی  الیکا 
پرونده کاری اش آثار بسیاری ثبت کرد است، اما حضورش در 
مجموعه قهوه تلخ چنان زیبا بود که بسیاری او را برای بازی 
در همین نقش می شناسند. او که همچون بسیاری از بازیگران 
در  است،  سمندریان  استاد  هنری  آموزشگاه  فارغ التحصیل 
فیلم های فرزند صبح، ویالی من، میوه ممنوعه و مرد هزار چهره 
بازی کرده است. امین زندگانی هم که بازیگر سینما و تلویزیون 
از  معصومیت  مختارنامه،  سلیمان،  ملک  چون  آثاری  در  است 

دست رفته و روزگار جوانی بازی کرده است.
امين حيايی و نيلوفر خوش خلق

و  آمد  بازیگری  دنیای  به  دو همسفر  فیلم  با  حیایی سال 70 
پرونده  در  که  حیایی  مونس.  فیلم  با   79 سال  در  خوش خلق 
بهترین  جایزه  است،  رسانده  ثبت  به  بسیاری  آثار  خود  کاری 
بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر در سال 1386 از آن 
عرصه  وارد  و  نکرده  اکتفا  بازیگری  به  حیایی  البته  کرد.  خود 

موسیقی نیز شده و تاکنون 2 آلبوم روانه بازار کرده است.

هنرمندانیکهباهمازدواجکردهاند
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سال 1391 در حالی به پایان می رسد که بسیاری از 
از آیت اهلل  همراهانش را در میانه ی راه جا گذاشت؛ 
آقامجتبی تهرانی و آیت اهلل خوشوقت گرفته تا ایرج 

قادری و نیما نهاوندیان و بی بی قصه های مجید.
به گزارش سایت دانا خبر،  سال 91 با تمام  روزهای 
این  در  و  است  شدن  تمام  حال  در  بدش  و  خوب 
بین  بزرگانی که در سال جدید در  میان چه بسیار 
باقی  ذهن مان  بر  یادشان  و  آثار  تنها  و  نیستند  ما 

خواهند ماند.
* پروین دخت یزدانیان

پروین دخت یزدانیان، مادر بزرگ مجموعه »قصه های 
فروردین 91 در سن 89 سالگی  روز 4  در  مجید« 

بر اثر بیماری و کهولت سن در اصفهان درگذشت.
با   1370 سال  از  دوربین  مقابل  یزدانیان  حضور 
مجموعه »قصه های مجید« آغاز شد و ایفای نقشش 
در سینما از سال 1371 با »صبح روز بعد« و »شرم« 

که هر سه به کارگردانی پسرش بود ادامه یافت.
حضور  سینما،  در  خود  کوتاه مدت  فعالیت  در  وی 
»خواهران  شعر«)1372(،  و  »نان  فیلم های  در 
به  را   )1379( یلدا«  »شب  و  غریب«)1374( 
ایفای  و  پوراحمد  کیومرث  فرزندش  کارگردانی 
نقش در فیلم »مهریه بی بی« )1373( ساخته اصغر 

هاشمی تجربه کرد.
* فریدون پوررضا

و  گیلکی  موسیقیدان  و  خواننده  پوررضا  فریدون 
این  فولکلوریک  موسیقی  زمینه  در  نظر  صاحب 

خطه23 فروردین ماه از دنیا رفت.
خواننده »پس از باران« که حدود یک سال با بیماری 
تنفسی و مشکل ریوی، دست و پنجه نرم می کرد، در 

منزل خود درگذشت.
با  همکاری   1350 اردیبهشت  از  هنرمند  این 
عنوان  به  سال  همان  در  و  کرد  آغاز  را  تلویزیون 
پژوهشگر آواهای بومی و با همراهی مشاهیر فرهنگی 
دانشور،محیط  سیمین  همچون  ایران  هنری  و 
طباطبایی، منوچهر آتشی  ،ایرج افشار و دیگر استادان 

برجسته دانشگاه تهران به لندن سفر کرد.
* ایرج قادری

دلیل  به  ماه 1391  اردیبهشت   16 در  قادری  ایرج 
تشدید بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت.

تحصیالت  دارای  تهران،   1314 متولد  قادری  ایرج 
ناتمام در رشته پزشکی و داروسازی بود.

وی فعالیت سینمایی را سال 1334 با بازی در فیلم 
»چهار راه حوادث« به کارگردانی ساموئل خاچیکیان 

آغاز کرد.
را  »پانوراما«  سینمایی  شرکت   1341 سال  در 

تاسیس کرد.
* پرویز شهریاری

ریاضیات،  استاد  و  ماندگار  چهره  شهریاری  پرویز 
روز 22 اردیبهشت ماه در سن 86 سالگی در تهران 

گذشت.
پرویز شهریاری، ریاضیدان و چهره ماندگار زرتشتی، 
و  شد  کرمان زاده  در  خورشیدی   1305 سال  در 
نخستین کالس کنکور ایران را به نام »گروه فرهنگی 

خوارزمی«  در ایران پایه گذاری کرد.
وی چندین سال سردبیر مجله سخن علمی نیز بود، 

نشریه ای که تا فروردین ماه 1349 منتشر شد.
شهریاری همچنین دبیرستان های خوارزمی، مرجان 
بتواند  تا  بنیان گذاشت  نیز  را  اراک  عالی  مدرسه   و 

راه گشای دانش اندوزی فرزندان ایران زمین باشد.
در  ریاضی  کتاب های  نگارش  با   ، استاد  این 
برای  خورشیدی   1352 تا   1335 سالهای  درازای 
در  مهمی  نقش  ایرانی،  دانشجویان  و  دانش آموزان 

آموزش ریاضیات در ایران ایفا کرد.
وی که دکترای افتخاری ریاضیات را در سال 1381 
تاکنون صد ها  گرفته ،  دانشگاه کرمان  از  خورشیدی 
کتاب نوشته و برگردان کرده است وی با سردبیری 
مجله های وهومن و چیستا، سهم بسزایی در گسترش 

فرهنگ و دانش در سطح هازمان ایرانی داشته است.
نشان  خورشیدی   1345 سال  در  شهریاری  پرویز 
در سال 1384  و  دریافت کرد  را  علمی  درجه یک 
ریاضیات  رشته  در  علمی  ماندگار  چهره  عنوان  به 

برگزیده شد.
* شاپور قریب

شاپور قریب، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران در 
دور  خانه ای  در  سالگی  در سن 80  16 خرداد 91 

افتاده در کرج درگذشت.
* مصطفی علیمدد

مشاهیر  از  و  بزرگوار  استاد  علیمدد  مصطفی 
اثر بیماری سرطان و در حالی  ایران در  حسابداری 
حرفه اش  مسایل  به  حیاتش  لحظات  آخرین  تا  که 
می اندیشید، در چهاردهم خرداد ماه چشم بر جهان 

فروبست.
و  آشنا  نام  فعاالن  از  یکی  علیمدد  مصطفی  استاد 
خوش نام و با اخالق حرفه حسابداری ایران بود که از 
آغاز بکار این حرفه در کشور نقش بسزایی در توسعه 
حسابرسی  و  حسابداری  جایگاه  تثبیت  و  علمی 
ایی عمل  با درستکاری و صداقت و حرفه  داشت و 
کردن، از چنان جایگاهی برخوردار بود که بی چون 
بود.  حسابداری  های  طیف  همه  قبول  مورد  چرا  و 
به  توانسته  حرفه  این  در  کمتر کسی  که  جایگاهی 

آن نایل شود.
* عبداهلل سرور احمدی

عبداهلل سرور احمدی، دو تار نواز نامدار منطقه تربت 
جام و یکی از ستون های موسیقی این منطقه که ساز 
ایران بود، صبح  از موسیقی نواحی  قلندرش نمادی 

دوشنبه 29 خرداد در تربت جام درگذشت.
سرور احمدی از جمله چهره های برجسته موسیقی 
در  تعیین  کننده  نقشی  و  بود  تربت  جام  منطقه 
معرفی موسیقی این منطقه به جامعه موسیقی ایفا 
کرد. شاید بتوان گفت که او استاندارد موسیقی  دوتار 
که همه گاه  می رفت  به شمار  منطقه  این  در  نوازی 
نگه می  داشت و اصیل ترین  را  شان فرهنگی کارش 

نغمه ها را می نواخت.
برنده  خارجی  و  داخلی  متعدد  جشنواره های  در  او 
عرضه  هم  آثارش  از  برخی  و  شد  متعددی  جوایز 
که  تکنوازی هایش  از  یکی  جمله  از  شد.  عمومی 
سالیان قبل از سوی انتشارات ماهور به بازار موسیقی 
عرضه شد و دیگری از سوی انجمن موسیقی ایران 

در دوره مدیریت بابک رضایی.
* فریدون دولتشاهی

فریدون دولتشاهی، نویسنده و مترجم، 23 خردادماه 
از  مغزی  اثر سکته ی  بر  در سن هفتادوچهارسالگی 

دنیا رفت.
دولتشاهی پس از تحصیل در رشته حقوق بین الملل 
مشغول  بالفاصله  و  بازگشت  ایران  به  انگلیس،  در 
فعالیت فرهنگی شد و یکی از پرکارترین مترجمان 
رسانه یی  مختلف  عرصه های  در  بویژه  نگارندگان،  و 

کشور در چهار دهه اخیر بود.
پرورش  کانون  در  را  خود  آثار  نخستین  دولتشاهی 
فکری کودکان و نوجوانان عرضه کرد و سال ها برای 
کودکان نوشت و ترجمه کرد؛ دورانی که همیشه از 
برای  کار  بود که  معتقد  و  یاد می کرد  با شادی  آن 

کودکان بسیار با روحیاتش سازگار است.
از جمله آثار او به این عنوان ها می توان اشاره کرد: 
»جهان باز، واقعیت جهانی شدن«، »1999 پیروزی 
بدون جنگ«، »کشمیر، بهشت زخم خورده«، »سیا 
»خاطرات  تاچر«،  »خاطرات  مغزها«،  کنترل  و 
»اسناد  او«،  عصر  و  »خروشچف  گورباچف«، 

میتروخین، ک.گ.ب و جهان« و »حکومت افکار«.
* حسن احمدی گیوی

استاد  و  پژوهشگر  گیوی  احمدی  حسن  استاد 
پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی صبح روز سه شنبه 

26 اردیبهشت ماه 1391 درگذشت.
نویسنده کتاب »گزیده  اشعار و مقاالت دهخدا« بیش 
موسسه دهخدا  با  پژوهشگر  عنوان  به  دهه  از چهار 

همکاری داشت.
* علی کسمایی

ایران عصر روز 6 تیر  91  علی کسمایی پدر دوبله 
در سن 97 سالگی به علت کهولت سن و بیماری دار 

فانی را وداع گفت.
علی کسمایی پیشکسوت عرصه دوبالژ متولد 1294 
از  سیاسی  علوم  و  حقوق  التحصیل  فارغ  تهران، 

دانشگاه تهران است.
وی فعالیت هنری را با مطبوعات آغاز و با نویسندگی 
ادامه داد. او سینمای حرفه ای را با نگارش فیلمنامه 
کوشان  اسماعیل  کارگردانی  به  »شرمسار«  فیلم 

تجربه کرد.
او از سال 1329 فعالیتش را در زمینه  دوبله آغاز کرد 
و برای نخستین  بار در سال 1333 به عنوان سرپرست 

گویندگان فیلم »شاهزاده  روباهان« را دوبله کرد.
نظیر  فیلم هایی  دوبالژ  سرپرستی  کسمایی«  »علی 
در  »هور  جوانی«،  »سال های  مجازات«،  »کمیته 
»آخرین  خوشبخت«،  مرد  آن  »حکایت  آتش«، 
پرواز«، »باغ سید«، »اتاق یک« و  را بر عهده داشته 

است.
* محمد فراهانی

نقاشی  بازمانده  تنها  فراهانی«  »محمد  استاد 
قهوه خانه ای )سه شنبه 14تیرماه ( دار فانی را وداع 

گفت.
استاد محمد فراهانی تنها بازمانده نقاشی قهوه خانه ای 
معروف به »محمد درویش« متولد 1315 از شاگردان 
»حسین آقا قوللر آغاسی« بود. وی از سن 13، 14 
نزد  به  قهوه خانه ای  نقاشی  آموزش  برای  سالگی 
حسین  آقا قوللر آغاسی که از برجسته ترین نقاشان 
نقاشی قهوه خانه ای بود رفت و به مدت 10 سال نزد 

این استاد شاگردی کرد.
با نقاشی  را  بار فعالیت خود  برای نخستین  فراهانی 
پرده های درویشی آغاز کرد و به تدریج به مدت 30 
سال نقاشی هایی با مضمون مذهبی نقاشی کرد. 25 
سازمان  در  هنرمند  این  نقاشی  آثار  از  تابلو   30 و 
بسیاری  در  و  می شود  نگهداری  فرهنگی  میراث 
نمایش  به  هنرمند  این  نقاشی  آثار  نمایشگا ه ها  از 

گذاشته شده است.
* حمید سمندریان

که  ایران  تئاتر  نامدار  کارگردان  سمندریان،  حمید 
آشنایی  و  آموزش  در  تاثیر  فراوان  و  جدی  سهمی 
عالقه مندان به تئاتر به این هنر داشت،پگاه روز 22 

تیر و در سن 81 سالگی بدرود حیات گفت.
بود.  ماه 1310  اردیبهشت  متولد  حمید سمندریان 
در  تحصیل  حین  در  او  تئاتری  فعالیت های  شروع 
و  تئاتر  کالس های  در  حضور  با  متوسطه  دوره ی 
هنرپیشگی اساتیدی چون حسین خیرخواه، شباویز 

و نصرت کریمی زیر نظر عبدالحسین نوشین بود.
اثر  چهار  تنها  گذشته  دهه  سه  طی  سمندریان 
نمایشی را کارگردانی کرد و به صحنه برد و این در 
حالی بود که وی از جمله کارگردانان برجسته تئاتر 
ادوارد  نظر  زیر  و  آلمان  کشور  در  که  بود  آسیا  در 
را  کارگردانی  دنیا  تئاتر  برجسته  کارگردان  مارکس 

آموخت.
چون  ماندگاری  تئاترهای  اجرای  و  کارگردانی 
قفقازی«،  »دایره  گچی  بانوی سالخورده«،  »مالقات 
»ازدواج آقای می سی سی پی«، »مرغ دریایی«، »بازی 
استریندبرگ«، »کرگدن« و ... در کارنامه هنری او به 

چشم می خورد.
* محمد حسن گنجی

و  جغرافیا  علم  پدر  گنجی،  حسن  محمد  پرفسور 
خوردن  زمین  اثر  بر  تیرماه   28 ایران،  هواشناسی 
شد  مغزی  خونریزی  دچار  خود،  منزل شخصی  در 

و درگذشت.
دکتر گنجی، در سال 1354 به عنوان استاد ممتاز 
دانشگاه تهران  انتخاب شد. وی در بیست و نهمین 
کره   در  جغرافیایی  المللی  بین  کنگرهٔ  اتحادیهٔ 
 جنوبی در سال 2000 میالدی به عنوان یکی از 15 
جغرافیدان  برجستهٔ جهان شناخته شد و   سازمان 
هواشناسی جهانی، جایزه علمی سال 2001 خود را 

به وی اعطا  کرد.
* سید محمود گالبدره ای

حوزه  پیشکسوت  نویسنده  گالبدره ای  محمود  سید 
ادبیات انقالب اسالمی پس از سپری کردن یک دوره 

بیماری 16 مرداد91  درگذشت.
تهران  متولد 1316  قادری گالبدره ای،  سیدمحمود 
بود. او از شاگردان جالل آل احمد و بعدها از دوستان 

وی بوده است.
از محمود گالبدره ای بیش از 33 کتاب منتشر شده 
سال  در  کوره پز«  »سگ  عنوان  با  آن  نخستین  که 
1349 منتشر شده است. وی در سال 1350 رمان 
را در سال 1356 به  را نوشت و »بادیه«  »پر کاه« 
چاپ رساند؛ رمانی که عباس کیارستمی فیلمنامه ای 

اقتباسی بر اساس آن نوشت.
* منوچهر وصال

چهره  و  ایران  ریاضی  آنالیز  پدر  وصال،  منوچهر 
ماندگار ریاضی، 23 مرداد 91 درگذشت.

دکتر منوچهر وصال در بهمن سال 1291 در تهران 
تحصیالت  و  شیراز  در  را  دبستان  دوره  شد.  متولد 
دبیرستانی را در دارالمعلمین و دبیرستان های شرف 

و رازی تهران به اتمام رساند.
رشته  در  عالی  دانشسرای  در  سال  یک  سپس  وی 
فیزیک تحصیل کرد و پس از آن با آخرین دوره ای 
به  شدند  اعزام  اروپا  به  تحصیل  ادامه  جهت  که 
از یک سال شرکت در  فرانسه رفت.در پاریس پس 
وارد  و  منصرف  مهندسی  تحصیل  از  کنکور  کالس 
دوره لیسانس ریاضی شد. وصال پس از آن، رهسپار 
راهنمایی  با  را  خود  ریاضی  دکتری  و  شد  سوئیس 

استاد »درام« در ژنو اخذ کرد.
استاد در سال 1320 به ایران بازگشت و در دانشکده 
علوم دانشگاه تهران در رشته ریاضی استخدام شد و 
همچنین برای یک سال درس ریاضیات دوره ششم 
دبیرستان را در دانشسرای مقدماتی تدریس کرد و 
در سال بعد، آموزش ریاضیات به دانشجویان فیزیک 

را عهده دار شد.
حقیقی  آنالیز  تدریس  به  آن  از  پس  وصال  دکتر 
آن  تدریس  بازنشستگی  زمان  تا  و  پرداخت  ریاضی 

را به همراه ریاضیات عمومی ادامه داد.
* نادیا دلدار گلچین

نادیا دلدار گلچین بازیگر سینما و تلویزیون روز 25 
عرفان  بیمارستان  در  کما  روز  چند  از  پس  مرداد 

دارفانی را وداع گفت.
و  است  تهران  در   1339 متولد  گلچین  دلدار  نادیا 

دیپلم موسیقی از هنرستان عالی موسیقی داشت.
فیلم  با   1369 سال  از  را  بازیگری اش  فعالیت  وی 
ابلیس آغاز کرده و در فیلم هایی چون روسری آبی، 
با  دختری  شیدا،  غریبانه،  مهرمادری،  کن،  کمکم 

کفش های کتانی و... به ایفای نقش پرداخته است.

* فتحعلی واشقانی فراهانی

خوشنویسی  پیشکسوت  فراهانی  واشقانی  فتحعلی 
معاصر 13 آبان، پس از یک دوره بیماری از دنیا رفت.

از واشقانی تاکنون آثار نفیسی به چاپ رسیده است 
قرآن  کامل  ترجمه  به  می توان  آن ها  جمله  از  که 
کریم، کلک مشکین، دیوان حافظ، چشمه خورشید، 
آیت مهر، هفت خوان رستم و رسم الخط اشاره کرد. 

آخرین یادگار استاد »مشق مشکین« نام دارد.
* فهمیه راستکار

فهمیه راستکار دوبلور، بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما 
پنجشنبه دوم آذر پس از یک دوره طوالنی بیماری 

در 80 سالگی در منزل شخصی اش درگذشت.
فهیمه راستکار متولد 1311 دوبلور و بازیگر سینما، 
رشته  در  را  خود  لیسانس  او  بود.  تئاتر  و  تلویزیون 
در  فعالیت  و  تئاتر  در  بازی  و  گرفت  فرانسه  زبان 
دوبله را از نیمه دهه 1330 آغاز کرد. همچنین کار 
به  »مغول ها«  فیلم  با   1352 سال  از  را  سینما  در 

کارگردانی پرویز کیمیاوی آغاز کرد.
بازی در فیلم هایی چون »گیس بریده«، »پابرهنه در 
بهشت«، »ستاره ها 3: ستاره بود«، «رازها«، »دختری 
من  »الو!الو!  شرقی«،  »زن  »روانی«،  تندر«،  به  نام 
مرگ«،  و  »عشق  همسایه«،  و  »مرغ  جوجوام«، 
»ترنج«،  »محموله«،  رباب«،  برای  »جهیزیه ای 
هیروگلیف«  »آقای  و  پایان«  »خط  سنگی«،  »شیر 
نراقی  احسان اهلل  اوست.  سینمایی  فعالیت های  از 
نویسنده و جامعه شناس روز  12 آذرماه سال 91 به 

علت کهولت سن در منزلش درگذشت.
* احسان نراقی

احسان نراقی زاده ی سال 1305، به مدت 16 سال 
مشاور ویژه ی مدیر کل سازمان یونسکو بود.

آن،  تکوینی  سیر  و  اجتماعی  علوم  رویا،  یک  پایان 
اقبال  ُکربن(،  هانری  از  )ترجمه  جوانمردی  آئین 
جوانان،  جامعه،  داشت،  خود  آنچه  آزادی،  ناممکن، 
دانشگاه، غربت غرب، طمع خام و نظری به تحقیقات 
از  ایراناز جمله کتاب های منتشر شده  اجتماعی در 

احسان نراقی در ایران است.
*خلیل عمرانی

خلیل عمرانی، شاعر انقالب پس از یک دوره بیماری، 
بامداد روز یکشنبه 19 آذر در 48 سالگی درگذشت.

متولد  دیر  بندر  در   1343 سال  در  عمرانی  خلیل 
شده است.

فعالیت  به  پراکنده  صورت  به  انقالب  اوایل  تا  وی 
شعری خود ادامه داد و در سال 57 به صورت جدی 
به عضویت  از همان دوران  و  وارد عرصه  شعر شد 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درآمد.
مجالت  و  نشریات  در  پراکنده  صورت  به  وی  آثار 
در  و  یافته  انتشار  مقدس  دفاع  جنگ های  ویژه  به 
اغلب کنگره های شعر به عنوان شاعر، میهمان و داور 

حضور داشته  است.
از آثار عمرانی می توان به مروارید فراموش، ساعت به 

وقت شرعی دریا و در مدار یک اشاره کرد.
* نیما نهاوندیان

تلویزیون  ورزشی  برنامه های  مجری  نهاوندیان،  نیما 
ایران،  روز دوم دی 91 درگذشت.

نیما نهاوندیان از مجریان ورزشی شبکه 2 سیما بود 
که در  شبکه جام جم نیز به عنوان مجری فعالیت 
داشت همچنین برنامه های دورخیز، توپ طالیی و 

ورزش از نگاه دو را اجرا کرده است.

درگذشتگان نامدار سال 1391
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گردهمایی کاردینال های کاتوليک در کليسای سن پيترز واتيکان برای انتخاب پاپ جدیداجتماع کاتوليک ها مقابل کليسای سن پترز در انتظار انتخاب پاپ جدید

اجتماع کاتوليک ها مقابل کليسای سن پترز در انتظار انتخاب پاپ جدید بچه گوزن تازه متولد شده در باغ وحش چستر انگليس

پرش از روی آتش در فستيوالی در بالی اندونزیبرف سنگين دهها پرواز فرودگاه فرانکفورت آلمان را لغو کرد

نمایشگاه گل و گياه در شيکاگو آمریکا
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پیشینهجشنچهارشنبهسوری

از دیرباز تا کنون، آتش در نزد ایرانیان از ارزش و جایگاه خاصی برخوردار بوده است و بیشتر جشن ها و آیین 
ها پیوند نزدیکی با آتش داشته و دارند. گمان می رود که جشن چهارشنبه سوری نوع تغییر یافته ای از گاهنبار 
»همس پت میدیم گاه« ششمین و آخرین گاهنبار سال است. بخش نخست این واژه یعنی »همس« از »هم« به 
معنی گرما و تابستان در زبان اوستایی گرفته شده است و واژه ی همس پت میدیم روی هم به معنی برابر شدن 

روز و شب و آغاز گرما است و این گاهنبار در روز نخست پنجۀ پایان اسفندماه برگزار می شده است.
در هیچیک از متن های باقیماندۀ پیش از اسالم اشاره ای به جشن چهارشنبه سوری نشده است. در اوستا، کتیبه 
های عیالمی، هخامنشی، اشکانی و ساسانی و نیز در متون پهلوی و حتی در روایت های مورخان یونانی درباره 
ی ایران نیز دربارۀ جشن چارشنبه سوری سخنی گفته نشده است. متن های دوران پس از اسالم نیز در این باره 
تقریبا ساکت بوده اند، حتی در آثار محقق دقیقی همچون »ابوریحان بیرونی« نیز دربارۀ آن توضیحی داده نشده 
است. اما برخی اشاره ها در تعدادی از متن های کهن، نشان دهندۀ این است که گویا چارشنبه سوری نه تنها 

برگزار می شده، بلکه از آن به عنوان »عادت قدیم« نیز نام برده شده است
نخستین و کهن ترین کتابی که در آن به چنین آتش افروزی اشاره شده است، کتاب »تاریخ بخارا« نوشتۀ ابوبکر 
محمد بن جعفر نرشخی )286 تا 358 هجری قمری( است. در این کتاب که به نام »مزارات بخارا« نیز شناخته 

می شود، واقعه ای به شرح زیر از میانۀ سدۀ چهارم و زمان »منصور بن نوح سامانی« نقل شده است :
ا»... و چون امیر منصور بن نوح به ُملک بنشست، اندر ماه شوال سال سیسد و پنجاه، به جوی مولیان، فرمود تا آن 
سرای را دیگر بار عمارت کردند و هرچه هالک و ضایع شده بود بهتر از آن به حاصل کردند. آن گاه امیر به سرای 
بنشست و هنوز سال تمام نشده بود که چون »شب سوری« چنان که »عادت قدیم« است، آتشی عظیم افروختند. 

پاره ای از آن بجست و سقف سرای در گرفت و دیگر باره جمله سرای بسوخت.«ا
در این روایت هرچند به صراحت به زمان برگزاری جشن اشاره نشده است، اما عبارت »هنوز سال تمام نشده 
بود« و نیز »شب سوری« گویا اشاره به مراسم چارشنبه سوری دارد که شاید در آن زمان، انجام مراسم در شب 

چارشنبه، تثبیت نشده بوده است.
دومین متن کهن که اشاره ای هرچند غیر مستقیم به جشن چارشنبه سوری دارد، شاهنامۀ فردوسی است. در 
داستان بهرام چوبینه با »پرموده« پسر ساوه شاه آمده است که هنگامی که هر دو سپاه آمادۀ رزم بودند، ستاره 

بینی بهرام را پند می دهد که:
ستاره شمر گفت بهرام را                                            که در »چارشنبه« مزن کام را
اگر زین بپیچی گزند آیدت                                               همه کار ناسودمند آیدت

یکی باغ بُد درمیان سپاه                                           از این روی و زان روی بُد رزمگاه
بشد »چارشنبه« هم از بامداد                                          بدان باغ که امروز باشیم شاد 

ببردند پر مایه گستردنی می                                           و رود و رامشگر و خوردنی
ز جیهون همی آتش افروختند                                         زمین و هوا را همی سوختند

دربارۀ این سروده های شاهنامه ذکر چند نکته ضروری است :
نخست اینکه بر مبنای واژه نامۀ »فریتس ُولف«، در سراسر شاهنامه به جز یکشنبه و چارشنبه، روز دیگری از هفته 
نام برده نشده است و تنها باری که از چارشنبه یاد شده، در همین داستان و همین جشنی است که در زمان بهرام 
چوبین انجام شده و این کهن ترین یاد کرد جشن چارشنبه در متن ها است. هر چند که زمان سرایش شاهنامه 

چند دهه پس از تاریخ بخارا بوده است، اما موضوع داستان به سدها سال پیش از آن باز می گردد.
دوم اینکه آوردن نام چارشنبه در داستان بهرام چوبین خود دلیل دیگری است که روزهای هفته در ایران باستان 

وجود داشته است.
سوم اینکه برخالف اعتقاد عربان که روز چارشنبه را نحس و بد یُمن می پنداشتند و این اعتقاد در آثار جاحظ و 
حتی منوچهری دامغانی نیز راه یافته است، اما ایرانیان نه تنها این روز، بلکه هیچ روز و زمان دیگری را نحس نمی 

پنداشتند و بخصوص چارشنبه را »گاِه کام و جشن« دانسته اند
این جشن با »آب« نیز در پیوند است و در برخی نقاط، پریدن از روی نهر یا آوردن آب از چشمه توسط دختران 
و شکستن کوزه های آب دیده شده است. در شیراز دختران و زنان از بامداد چارشنبه سوری تا پایان روز به آب 

تنی در چشمۀ کنار آرامگاه سعدی می پردازند و پسانگاه پسران و مردان آن را ادامه می دهند.
در آذربایجان )و نیز در جمهوری آذربایجان کنونی )اَران(( جشن چارشنبه سوری در هر چهار چارشنبۀ اسفندماه 
برگزار می شود. برخی جشن چارشنبه سوری را به دلیل نبود روزهای هفته در ایران باستان، جشنی نوساخته 
قلمداد می کنند در حالی که این پندار درست به نظر نمی رسد. هرچند که از دالیل و دیرینگی چارشنبه سوری 
آگاهی چندانی در دست نیست، اما شواهد متعددی در وجود نام روزهای هفته در ایران باستان در دست است و 
از جمله در شاهنامۀ فردوسی هم به نام روزهای هفته و هم به جشن آتشی در »چارشنبه روز« اشاره شده است. 
با توجه به شواهد موجود، احتمال می رود که این جشن با جشن »فروردگان« در بیست و ششم اسفند و نیز با 
خانه تکانی پایان سال و پاکیزگی خانه در پیوند باشد. پریدن از روی آتش نیز بر خالف برخی پندارها بهیچ وجه 
بی احترامی به آتش نیست، بلکه این کار بگونه ای نمادین برای سوزاندن و پاک کردن همۀ بدی ها و نادرستی ها 

و کدورت ها انجام می شود. سرودها و ترانه های معروف چارشنبه سوری نیز به این نکته اشاره دارند.

رسید و در »7 چین« چیده شد
آنچه که در سفره » 7 سین« قرار می گیرد دارای 

پنج ویژگی زیر می باشد:ا
پارسی باشد

با بند واژه »س« آغاز شود
ریشه گیاهی داشته باشد

خوردنی باشد
نام مرکب نباشد. نام آن ها از واژه های ترکیبی ) 
مانند سبزی پلو، سیر ترشی، سیب زمینی و ...( 

ساخته نشده باشد
»سین های  چیز  هفت  تنها  پارسی،  زبان  در 
این  که  هستند  روییدنی(   - »)خوراکی  باستانی 

ویژگی ها را دارا هستند: 
سیر : نماد اهورامزدا

سیب: نماد فرشته سپندار مذ، فرشته زن، باروری 
و پرستاری است.)اسفند(ا

زندگی  نماد  و  اردیبهشت  فرشته  نماد  سبزی: 
دوباره است

سنجد : نماد فرشته خرداد و نماد عشق است
سرکه : نماد فرشته امرداد و نماد صبر و شکیبایی 

و جاودانگی است
سمنو : نماد فرشته شهریور و نماد خواربار است

رنگ  یا  باران  نماد  و  بهمن  فرشته  نماد  سماق: 
طلوع خورشید است.)بدانید که سماغ واژه پارسی 
است و نباید با بندواژه »ق« نوشته شود و سماک 

نام نژاده آن است.(ا
دیگر سین ها که نماد خوراکی - روییدنی ندارند 
ولی بعدها در سفره قرار گرفته: سکه ، سوسن ، 

سنبل ، سبزی ، سنگک ، سپند ، سیاهدانه
کتاب - به نشانه تمدن و خردورزی: دیوان حافظ 

و شاهنامه و یا کتاب مقدس
آینه

یک جفت نوروزی )شمعدان اصیل ایرانی(ا
تخم مرغ رنگی

کاسه ای از آب که پرتقال یا نارنج در آن غوطه ور 
است )به نشانه زمین در فضا(ا

شیرینی ایرانی )مانند باقلوا، شیرینی آردنخودچی 
، ...(ا

آویشن خاصیت ضدعفونی کننده و دارویی دارد 
و به نیت سالمتی و بیشتر به حالت تبرک بر سر 

سفره گذاشته می شود
همچنین: گالب  آجیل  شکالت  گل هایی مانند 

سنبل یا نرگس یا ....ا
 ماهی سرخ که پس از دوستی با چین رسم شد

 ****************************

هفت  نماد  هفت  که  دونید  می  هم  اصل  در 
هفت  و  هفت  تقدس  و   ..  ... هست  امشاسپند 
نوروز  که جشن  این  با   .. جاست  این  از  نوروزی 
اشو  پیامبر  از  پیش  و  تاریخ  از  پیش  جشنی 
زرتشت هست ولی خوب فرهنگ ایران و فرهنگ 
زرتشتی مثل درخت تنومندی در هم گره خورده 

بتوانند  که  کردند  را  تالش خود  زرتشتیان  و  اند 
این جشن ایرانی را زنده نگه دارند و با هر سختی 
پا  بر  را  این جشن  نسل  به  نسل  زمانی  در هر  و 
دو  این  شود  نمی  گفت  شود  می  حتی  و  کردند 
فرهنگ »ایرانی و زرتشتی« را از هم جدا کرد و 

این دو به هم معنی می بخشند
چیده  گونه  این  به  شین«  »هفت  باستان  دوران 

می شد:
شهد
شکر

شیریني
شب بو 

شالین به چم )یعنی( شمشاد
شبدر

شراب )می(
بوده است 

)البته بسیاری با شراب موافق نیستند و بجای آن 
شیر را قبول دارند(

می  و شنبلیله سبز هم سر سفره  یه سری شیر 
گذارند و اعتقاد دارند که شیر باید روی شعله کم 
حالت جوشیدن داشته باشه هنگام تحویل سال .. 
و این اعتقاد به خاطر این است که شیر نماد رزق و 
روزی خداوندی است سپید رنگ است یعنی از راه 
درست بدست آید و جوشان باشد یعنی همواره در 
حال تکاپو برای بدست آوردن روزی درست از راه 
درست باشیم .. البته شراب در زمان پیش از اسالم  

»می« خوانده می شد پس شراب نبوده 
 3 قرن  در  ایران  در  شراب  ممنوعیت  پي  در  اما 
هجري این هفت »سین« بود که جاي هفت شین 
را گرفت، در اصل هفت شین ثابت بود اما هفت 
خوش  مردم  نظر  از  که  چیزي  هر  تقریبا  سین 
یمین باشد و با »سین« شروع شود می تواند باشد. 

این سفره اجزایي دیگر هم دارد مانند:ا 
آینه که نماد نور و راستي است

ماهي که نماد زندگي نیک بختي است )که پس از 
دوستی دولت چین وارد سفره شد(ا

شمع که نماینده آتش است
گل که نماد دوستي است 
کتاب که نماد دانایي است

 عالوه بر غذای ماهی پلو با سبزی به عنوان غذای 
نوروزی .. غذایی برای وعدی دیگر هم پخته می 
شده حاال بنا به زمان تحویل سال یا برای وعده 
قبل از سبزی پلو و یا وعده ای بعد از آن که باید 
عموما  امروزه  و  شده  می  استفاده  اون  در  رشته 
رشته پلو می زارند به جاش و معنی تحت لفظی 
آن هم از رشته این است که زندگی سامان و نظم 
داشته باشه و به قولی سر رشته کار ها در دست 
.. چون جهان آفرینش خداوندی برای پایه  باشد 
نظم استوار است و چه بهتر که به عنوان نمادی 
از رشته این نظم در کار های انسانی نیز یاد آوری 

شود
ورود  هاي  سال  همان  در  شوش  آدریان  موبدان 

اعراب » 7 سین« را جاي گزین هفت شین کردند 
که هفت سین آن ها عبارت بود از:

سبزه : نماد خرمي و نو زیستي 
)میوه  شادي  نماد  و  شراب  جایگزین   : سرکه 
درخت تاک در ایران میوه شادي خوانده میشد( ا

سمنو : نماد خیر و برکت 
سیب : نماد مهر و مهرورزي 

سیر : نگهبان سفره )در اکثر فرهنگ هاي آریایي 
براي سیر نقش محافظت کننده از شر قایل بودند( 

سماق : نماد مزه زندگي 
سنجد : نماد حیات و بزر حیات 

عود : که امروزه در نوروز فراوان استفاده می شود 
در گذشته نماد ثروت خانواده بود که عود که از 
هند آورده شده است بسوزانند و همچنین اسپند 

هم می  سوزاندند
هفت چین هم در دوره گویا گه گه بوده اون هم 
نه به این عنوان که هفت شی که با چ شروع می 
تبادالت  دلیل  به  دوران ساسانی  در  بلکه   .. شود 
واردات ظرف  و  و چین  ایران  امپراطوری  تجاری 
هایی نقش و نگار دار که از چین می آمدند و بعد 
ها این ظروف به چینی معروف شدند و هنوز هم 

ما به برخی ظروف چینی می گوییم
در دوره ای از این ظرف های چینی زیبا و اسلوب 
نوروزی  قرار دادن اجزای سفره  برای  نگار چینی 

استفاده می کردند
مثال سکه یا هر چیزی رو که می شد درون این 
ظروف می گذاشتند که برای زیبایی بیشتر بوده 
نه اینکه مانند هفت شین با چ شروع بشه که البته 
... به  این رسم به زودی به فراموشی سپرده شد 
خاطر همین در عامه گه گاه خاطره هفت چین 
مونده و اشارات زیاد دیگری به این نشده که واقعا 
شده  می  شروع  چ  با  که  اشیایی  از  ای  دوره  در 

استفاده می کردند
در باال در مورد هفت سین و هفت شین و هفت 
توضیحاتی  رامین«  »کدبان  گرامی  دوست  چین 

دادند که بسیار جالب بود با سپاس از ایشان

سفرهنوروزاز۷«شین«آغازشدبه۷«سین«

ماهی قرمز در فرهنگ و جشن های ایرانی
آیا ماهی قرمز سر سفره هفت سین بوده؟

امروزه در بیشتر مناطق ایران، سبزه و سماق، سمنو، سیب، سرکه، سیر و سنجد که همگی خوراکی و با منشاء گیاهی هستند از اجزای ثابت »هفت سین« 
هستند اما افزون بر »هفت سین« نامبرده، »سفره نوروزی« یا »سفره هفت سین« اجزای دیگری نیز دارد همچون آیینه و آب، شمع، سکه، ماهی قرمز، نان، 

سبزی، شیرینی، تخم مرغ رنگ کرده و گل سنبل )یا شب بو( و کتاب و ٔ هریک به نوبه خود بر زیبایی این »خوان نوروزی« می افزایند.
آیا ماهی قرمز از چین به ایران آمده؟

خیر. ایرانیان چند هزار سال است که ماهی قرمز را می شناسند و این نکته را اسناد معتبر تاریخی که امروزه در موزه های بزرگ دنیا هست، تائید می کند. برای 
نمونه مجسمه های کوچک ماهی قرمز از دوره هخامنشی و قبل از آن و یا نقش ماهی قرمز بر ظروف دوره ساسانی گواه این موضوع هستند. به احتمال زیاد 
گونه هایی از این ماهی ها از ایران و بین النهرین به چین و سایر نقاط دنیا برده شدند و البته چینی ها نیز در اصالح نژاد ماهی قرمز و تولید ماهی های قرمز زینتی 

پیشتاز بوده اند.
فلسفه گذاشتن ماهی قرمز بر سفره هفت سین چیست؟

ماهی  قرمز نماد برج »حوت« یا »برج ماهی« در » گاهشماری شمسی بُرجی« است که سال ها در ایران رواج داشت. در برخی ار کتاب های ایران باستان مثل 
کتاب پهلوی »بندهش« نام پهلوی این برج های دوازه گانه آمده و نام برج دوازدهم سال »ماهی« یا »دو ماهی« نوشته شده است. در فرهنگ ایران »ماهی قرمز« 
به عنوان نشانه ای از »برج حوت« بر روی بسیاری از آثار برجامانده از دوره های مختلف تاریخی مثل دوره ساسانی در ارتباط با نوروز و سال نو دیده می شود. 
ایرانیان ماهی را هنگام حلول سال نو بر سر سفره هفت  سین می گذارند تا سال از »برج حوت« به »برج حمل« تحویل شود. البته نمونه قرمز رنگ این ماهی در 

چند دهه اخیر به خاطر اصالح نژاد فراوان شده و به نشانه مهر، پیروزی، شادی، سرزندگی و برکت معنا می یابد.اگر برای سفره نوروز ماهی قرمز می خرید هنگام خرید یا در مدت نگهداری، چگونه ماهی سالم را از غیر سالم تشخیص دهید؟
فرورفتگی شکم، بی  اشتهایی، خوردگی یا ساییدگی باله  ها، بی  حالی، شنای غیر طبیعی و عدم تعادل، کبودی یا خونریزی  های نقطه  ای زیر پوستی، تنفس سریع تر از حد معمول، تغییر رنگ آبشش ها، ریزش پولک ها، تیرگی باله ها، ماندن مداوم در عمق آب یا افتادن روی آب، 
جراحت بدن، ترشحات روی پوست، تیرگی قرنیه چشم، باز ماندن دهان و سرپوش آبششی، تنفس در سطح آب، پرش غیرطبیعی ماهی، به پهلو افتادن ماهی، کندی تنفس، کمرنگ شدن ماهی قرمز، رنگ  پریدگی آبشش ها، گود افتادگی چشم ها، آب آوردگی شکم، ایجاد لکه های 
سیاه در ُدم ماهی، برآمدگی های غیر طبیعی در آبشش، بیرون زدگی غیرطبیعی چشم ها برخی از مهم ترین عالئم بیماری های مختلف در ماهی هستند که توصیه می شود از خرید ماهی با این عالئم خودداری و در صورت مشاهده این عالئم در ماهی خود، ماهی بیمار را بالفاصله 

از دیگر ماهیان جدا کنید و با دامپزشک مشورت نمایید.
برای کاهش مرگ و میر ماهی های قرمز چه راهکارهای ساده ای را پیشنهاد می کنید؟

1- افرادی که از آگاهی الزم و لوازم مناسب جهت نگهداری ماهی قرمز برخوردار نیستند از این کار صرف نظر کنند یا بر آگاهی خود درباره اصول 
اولیه نگهداری از این موجود زیبا بیافزایند.

از دستفروش ها، سوپر مارکت ها و گل فروشی ها  از خریدن آن  از فروشگاه های آبزی فروشی خریداری کنید و  2- در صورت امکان ماهی قرمز را 
خودداری کنید.

3- از دست کاری و بازی با ماهی ها توسط کودکان جلوگیری کنید و به هنگام تعویض آب ظرف ماهی از گرفتن آنها با دست و وارد آمدن ضربه به 
آنها در هنگام خارج یا وارد کردن به ظرف خودداری نمایید.

4- از نگهداری ماهی در اماکن خیلی گرم مثل کنار بخاری و شومینه یا داخل آشپزخانه و یا جای سرد مانند یخچال خودداری نمایید. همچنین از 
ریختن آب خیلی گرم یا خیلی سرد و قطعات یخ در ظرف ماهی خودداری نماید.
5- ظرف ماهی را در محلی قرار دهید که هوای پاک و اکسیژن کافی داشته باشد.

6  از دادن غذاهای مختلف مثل نان و بیسکویت و برنج و شیرینی و پفک و غیره به ماهی قرمز خودداری کنید و ترجیحا از غذاهای آماده مخصوص 
ماهی قرمز، روزانه حداقل دو وعده صبح و شب به میزان مناسب استفاده نمایید. غذاها باید به مقداری ریخته شوند که در حدود پنج دقیقه خورده 

شوند و اضافه آن در ظرف نماند چون باعث مسمومیت ماهی می شود.
7- آبی که ماهی در آن نگهداری می شود نباید کدر شود و رنگ یا بوی غیر طبیعی پیدا کند. یک روز در میان آب ظرف ماهی را تعویض کنید. چند 
ساعت قبل از تعویض، آب مورد استفاده را در ظرفی جداگانه بریزید و بگذارید بماند تا گاز کلر آن خارج شود. اگر می بینید که بیشتر ماهی ها در 

سطح آب شنا می کنند و حباب هایی را در سطح آب ایجاد می کنند، باید آب ماهی با سرعت و دقت تعویض کنید.
8- از تغذیه بیش از حد ماهی خودداری نمایید. همچنین از تجمع مانده  مواد غذایی در کف ظرف و تجمع مواد دفعی ماهی در ظرف جلوگیری کنید.

9- از هرگونه تغییر ناگهانی دمای آب، نور، و اکسیژن خودداری نمایید و از صدای زیاد و سایر عوامل استرس زا مثل تکان های شدید ظرف ماهی، 
تلنگر و ضربه به ظرف ماهی و تابش مستقیم آفتاب خودداری نمایید.
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درباره اریسمان نطنز
محوطه اریسمان مربوط به هزاره قبل از میالد است واین اثر در تاریخ 29 تیر 1378 با شماره ثبت 2343 به عنوان یکی از آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است.اریسمان، به عنوان اولین منطقه تاریخی ذوب فلز جهان در استان اصفهان است.
روستای تاریخی اریسمان از توابع بخش امامزاده آقاعلی عباس )ع( شهرستان نطنز اریسمان با جمعیتی حدود 2000 نفر با مردمانی 
مهمان نواز و دوست داشتنی. که در 20 کیلومتری شمال شرقی نطنز در استان اصفهان واقع شده است .اکنون به گواه باستان شناسان 
بین المللی به عنوان پایتخت فالت مرکزی ایران نام گرفته است .چرا که اولین کوره های ذوب فلز در حدود 6000 سال پیش در این شهر 
کشف شده است.در سال های 1379 تا 1382 نخستین پروژه بین رشته ای تاریخ ایران و پروژه بین المللی بعد از انقالب اسالمی در محوطه 
باستانی اریسمان به انجام رسیده است.این محوطه به عنوان وسیع ترین و قدیمی ترین محوطه متالیک پیش از تاریخ ایران توسط محققان 
آثار هنری  اریسمان، معماری هزاره سوم و چهارم،  داخلی و خارجی به جهانیان شناسانده شد. همچنین در حین کاوش های محوطه 
زیادی کشف شده است که شامل استحصال طال و نقره بوده است. تمدن اریسمانکشف شهرک صنعتی ذوب فلز و سفالینه های برنگاریده 
)منقوش( در اریسمان، حضور ایران را در گردونه تمدن تاریخی، نقش می زند.دکتر چگینی، بنا بر یک توافق نامه)1370ـ ایران و دانشگاه 
ماینز آلمان( در باره پیشینه کانی  و فلزکاری در ایران، به پژوهش پرداخت. او در سه فصل کاوش خود در چهار نقطه اریسمان، قالب ها و 
قطعات ذوب فلز ارزشمندی به دست آورد. صنعتی  که در گذشته، با آغاز دوره آهن و ورود گروه های نوآور آریایی به پشته و فالت ایران، 
پیشرفت کرد و به آفرینش باشکوه هایی همچون »زیگورات چغازنبیل«)1250 پیش  از زادروز مسیح( و »نیایشگاه باباجان« انجامید.اکنون 
اشیاء باستانی اریسمان، به سبب نبود موزه و مخزن نگهداری، به اصفهان برده شده است و تا فراهم  آمدن مکان مناسب در اریسمان، نزد 
سازمان میراث فرهنگی اصفهان به امانت خواهد ماند.قلمرو باستانی اریسمان، به سه بخش اریسمان یک، دو و سه نام گذاری شده است. 
بیشتر آثار موجود، هم افق با دوره های سوم و چهارم است. تمدن زندگی در اریسمان، به آغاز هزاره چهارم تا میانه هزاره سوم پیش از زادروز 
مسیح باز می گردد.ماترک)میراث(  جامانده از اریسمان کهن بوم ـ در کنار کوه های کرکس ـ از آِن نیاکانی است که در دل کویر کوهستانی 
می زیسته اند و با دلیری تمام با طبیعت نامهربان کویری، دست وپنجه نرم  کرده ا ند و تمدنی شگفت از خود به جا گذاشته اند.ژاله مقیم 
نژاد می گوید: »ارس« یک واژه اوستایی و به معنای اشک چشم است. وجود کانی تاریخی »اریسمان« ـ که امروزه از غلیان افتاده است  ـ 
گواهی بر این برداشت است. انگار اریسمانی ها می خواستند بگویند که تمدن شان را با رنج و اشک چشم، بپا داشته اند«. وجود قلمرو کهن 
اریسمان و اهمیت آن به لحاظ تاریخ فلزکاری، برای نخستین بار در 1375 از سوی داود حسن علیان اریسمانی ـ  زمین شناس  ـ کشف شد. 
اکنون این روستا یکی از نخستین قلمروهای صنعتی جهان شناخته می شود.با کند  کاوی )حفاری( در قلمرو اریسمان، همزمان با کشف 
کوره ذوب مس )هزاره سوم پیش  از زادروز مسیح(، نشانه هایی از معماری  هزاره سوم و چهارم و نیز آثار هنری زیادی یافت شد؛ از شمار: 
طال و نقره به روش غال گذاری. مانده ها)بقایا(ی کوره های فلز کاری اریسمان نشان می دهد که یک شهرک صنعتی با مدیریت پیشرفته 
در زمان خود بود و فعالیت های صنعتی اش بر دیرک)حول محور( فلز و ذوب فلز می چرخید. درباره روش کار، می توان گفت که پس از 
نخستین فرآیند ذوب در یک کوره، صنعتگران بخشی از جلوی دیواره آن را می شکستند و سرباره)مدل( به دست آمده را بیرون می کشیدند؛ 
سپس روی کوره پیشین، کوره نویی برای ذوب بعدی می ساختند. در این روند ساخت و تخریب، چه بسا جهت کوره ها دگردیس می شد.

ژاله مقیم نژاد در باره کانی فلز اریسمان می گوید: »هنوز دودلی های بسیاری در این باره که فلزات مورد نیاز صنعتگران از کجا می رسید، 
وجود دارد. برخی دیدگاه های باستان شناسانه، از انارک و نخلک در نزدیکی کاشان نام می برد و برخی دیگر، از فلزهای موجود در کوه های 
کرکس اریسمان«.نتایج تحقیق صورت گرفته توسط آقای مرتضی صدیقیان گواه آن است که، پس از گذشت 6 سال از پایان طرح )طرح 
جهانی بین  رشته ای 1382 ایران و آلمان(، برخی از این آثار در حال نابودی است. سبب آن را نیز نبود تعهد به حفظ آثار، روش نادرست 
حفاظتی در هنگام کاوش می دانند. آنان همچنین می گویند، کوره ذوب مس هزاره سوم ـ که نشان از فن آوری و نماد پیشگامی در صنعت 
در پیش از تاریخ ایران به شمار می آید ـ آسیب دیده است و در آینده نه چندان دور، همه دستاوردهای پژوهش های برآمده از اجرای این 
طرح جهانی از بین خواهد رفت.با توجه به موقعیت منحصر بفرد روستای اریسمان از لحاظ قدمت، تمدن و باستانی بودن این نقطه و با 
عنایت به سوابق گذشته آن و همچنین به استناد مصوبه هیأت محترم وزیران که روستای اریسمان را به عنوان منطقه نمونه گردشگری 
استان اصفهان معرفی نموده است. که با پیگیری های آقای حسین سپهری رییس محترم گروه امور استان های معاونت امور برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نیز مساعدت و همکاری های ویژه و بی وقفه جناب آقای عباس سلمانیان ریاست پایگاه میراث 
فرهنگی اریسمان خوشبختانه ، پایگاه مطالعات فلزکاری ومعدن کاری کهن اریسمان جانی تازه گرفت.در آینده ای نزدیک عملیات کاوش 
و حفاری محوطه تاریخی و باستانی اریسمان بعد از یک وقفه چندین ساله از سر گرفته خواهد شد. با موافقت حاصل شده از استان و با 
ایجاد مکانی مناسب به عنوان موزه باستان شناسی اریسمان کلیه مکشوفات حاصله از این سایت با موافقت حصولی استان و شهرستان 
به روستای اریسمان برگردانده خواهد شد که مکان مّد نظر نیز با موافقت میراث فرهنگی شهرستان در روستای اریسمان در نظر گرفته 
شده است که در آینده نزدیک و از محل منابع اعتبارات ملی کارهای بازسازی و امنیتی آن انجام خواهد شد.گفتنی است که پس از پایان 
آخرین مرحله کاوش و حفاری در سایت باستانی اریسمان که بیش از دهه از آن می گذرد، از آن زمان تاکنون این آثار و اشیای ارزشمند 

تاریخی در یکی از موزه های اصفهان نگهداری و در معرض دید گردشگران مختلف ایرانی و خارجی قرار گرفته است


