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الی اهلل  با رویکرد سیر  کتاب »رمضان دریچه رؤیت« 
ماه رمضان، حاصل سلسله  و  در سایه ی جوع، صوم 
ی مباحث استاد طاهرزاده جهت آمادگی روح انسان 
در راستای اُنس قلب با انوار الهی است. این کتاب در 
صدد است ما را متذکر راه هایی نماید که می توانیم از 

حاکمیت نفس امّاره رها شویم.
پردازد که  می  عالم  در  انسان  نحوه ی وجود  به  ابتدا 
که  دارد  را  استعدادی  چنین  خود  ذات  در  انسان  آیا 
می  اگر  کند،  پیدا  ارتباط  اَعال  عالَم  حقایق  با  بتواند 
تواند چگونه باید عمل کند تا آن ارتباط برقرار شود؟ 
روشن می کند با توجه به جایگاه و وسعت نفس ناطقه 
ی انسان، انسان موجودی است باالتر از بدن مادی و 
مقصد تمام دستورات دین و تکلیف های الهی بر این 
اساس است که انسان در صحنه ی عمل از خوِد برتر 
وگرنه  نشود  غافل  روحانی خود  و  معنوی  جنبه ی  و 
قالب زندگی می ماند و قلب آن می رود و بر این مبنا 
جایگاه »جوع« و »صوم« را مشخص می نماید. هنر این 
بین »جوع« و »صوم« و »ماه  ابتدا  نوشتار آن است که 
رمضان« تفکیک قائل شده تا خواننده بتواند از هرکدام 

بهره ی الزم را نصیب خود بنماید.
های  پدیده  حقایق،  که  است  نکته  این  متذکر  کتاب 
نوری عالم هستند که به جهت نحوه ی وجودِی برتری 
که دارند همواره در تجلی اند و لذا اگر انسان بتواند 
او  جان  بزند  کنار  را  ها  آن  و  بین خود  های  حجاب 
تحت تأثیر تجلیات نور آن حقایق قرار می گیرد و از 
کماالت مخصوصی که هر حقیقتی با خود دارد بهره 
پردازد که روزه  نکته می  این  به  مند می شود. سپس 
انسان  زندگی  در  اگر  که  است  موضوعاتی  از  داری 
ها جای خود را باز کند موجب می شود تا آنچه عقل 

فهمید، دل احساس کند.
از جمله نکات مهمی که کتاب با خواننده ی خود در 
زندگِی  در  وقتی  که  است  نکته  این  گذارد  می  میان 
انسان رجوِع به »جوع« شروع شد و برکات آن معلوم 
شکِل  ترین  کامل  و  زیباترین  دنبال  به  انسان  گشت، 
از خود می پرسد مرز جواب  لذا  بود و  جوع خواهد 
به میل هایش کجاست و چگونه باید بر میل ها حاکم 
شود و در این مسیر متوجه »صوم« می شود که شکل 
است و  الهی  مدیریت شده ی جوع در ذیل شریعت 
وقتی خواست در پرتو صوم به باالترین منازل معنویت 
حضرت  که  بندند  می  دل  رمضان«  »ماه  به  برسد 
سجادمشخصه ی آن ماه را داشتن محّرمات فراوان می 
الَْمْوفُوَرةِ  الُْحُرماِت  مَِن  لَُه  »َجَعل  فرمایند:  می  و  دانند 
محّرمات  ماه  آن  برای  خداوند  الَْمْشُهوَرةِ«  الَْفضائِِل  و 
مبنا  این  بر  و  داد  قرار  توجهی  مورد  فضایل  و  فراوان 
ماه  برای  خاصی  احترام  اعال  عالم  به  صعود  مشتاقاِن 

رمضان قائل اند.
نگارنده در معرفی کتاب چنین می نویسد:

باسمه تعالي
1- ازآن جایی که ما باید خود را برای ابدیت بسازیم 
الزم می آید راه کارهای مخصوصی را دنبال کنیم که 
صرفاً به بدن و جسم نظر ندارند و با »جوع« و »صوم« 
در  پرورش یافتن  و  بدن  حاکمیت  از  عبور  راه کار 
حیاتی متعالی تر از حیات دنیایی را می توان شروع کرد.

 2- حاکمیت امیال بدن بر انسان، از جمله موانع »لِی 
َمَع اهلل«بودِن بشر و صاحب »وقت«شدن است. با »جوع« 
و »صوم« است که این موانع برطرف می شود و معراج 

انسان شروع می گردد زیرا:
تن زده اندر زمین چنگال ها برگشاده روح باال بال ها 

 3- »جوع« و »صوم« از آن نوع درمان هایی است که 
تبدیل  قرب  به  را  بُعد  و  می کند  درمان  را  عشق  درد 
می نماید و انسان در راستای رجوع به »جوع« و »صوم« 

به خود می گوید:
فکر بهبوِد خود ای دل ز ره دیگر کن درد عاشق نشود 

بِْه ز مداوای حکیم
می کند  آزاد  دنیا  از  را  انسان  بدن،  بر  حاکمیت   -4  
و زهد در دنیا را که از جمله ی بهترین عبادات است 
تنگنای  از  دنیا  فراز  بر  انسان  تا  برمی گرداند  انسان  به 
پرخوری  با  که  سنگ هایی  از  و  گردد  آزاد  زندگی 
همواره بر پاهای پرواز خود می بندد نجات یابد. زیرا 

به ما گفته اند:
این  با  جهان  مکن کاری که بر پا سنگت آیو  

فراخی تنگت آیو
خود  قدیم  عهد  روزه داری،  با  روزه دار  انسان   -5  
بقیه ی  عهد  این  ظهور  با  و  می کند  تجدید  را  خدا  با 
عهدها نیز ظهور خواهند کرد و به همین جهت رسول 
خدافرمودند: »لکل شیئ باٌب و باب العبادة الصوم«]3[ 
با روزه داری دیگر عبادات نیز رونق می گیرند و استوار 

می شوند.
6- روزه داری امید نجات از بحران های اخالقی را در 
تنها  بشر  حّد  می فهمد  انسان  و  می کند  تقویت  انسان 
تحمیل  انسان  به  انسان  جسِم  که  نیست  اندازه ای  آن 

می کند.
عملی،  تنها  هرچند  نیستند  عمل زده  خردمندان،   -7  
نوع  آن  روزه  دهند.  انجام  خردمندان  که  است  عمل 
عمِل خردمندانه ای است که با یک نوع بی عملی همراه 

است ولی بیکاری و تنبلی را به همراه نمی آورد.
انسان  ذات  در  حق  به  دلبستگی  که  آن جایی  از   -8  
نهفته است، اگر دلبستگی به بدن بخواهد دلبستگِی ما 
را نسبت به حق تحت تأثیر خود قرار دهد وظیفه داریم 
با »جوع« و »صوم« آن عهد ذاتی را تازه کنیم و به خود 

آییم و ناخود را خود نپنداریم.
تسلیم زندگی سرد و  نباید  پذیرفتیم هرگز   9- وقتی 
منجمد دنیا شویم و زندگی را تنها در برآوردن حوائج 

سحرخوانی 
آیین هزار ساله 

مردم سیستان

معرفی کتاب:
رمضان دریچه رویت

هفته  این  طی  که  نوشتارهایی  سلسله  در 
داریم  قصد  کنیم،  می  ارایه  آتی  های  هفته  و 
بجهت  صفویه  تاریخ  از  ای  برهه  بازخوانی  به 
پندگیری و عبرت آموزی برای پاسداشت امروز 

انقالب اسالمی بپردازیم)ان شاا...( : 
درسهایی  سقوط،  یک  داستان   : اول  قسمت 
ای به ظاهر  امروز: در دوره اصالحات عده  برای 
روشنفکر که متأسفانه بعضاً در پستهای کلیدی 
که  را  انقالبی  نیروهای  داشتند  قرار  نیز  کشور 
به  را  دادند  می  هشدار  دشمن  خطر  به  نسبت 
نیروهای  آنها  کردند.  می  متهم  توطئه  توهم 
دلسوزی را که خطر دشمن را به وضوح مشاهده 
بیماری روانی نسبت می  به نوعی  را  کردند  می 
دادند و تمام سعی خود را برای انکار دشمن بکار 
دشمن  مزدهای  به  قلم  نیز  اکنون  گرفتند.  می 
همان سناریو را با برچسب »دلواپسها« دنبال می 

کنند.  
با  کشور  وقتی  در  همین جماعت  آنکه  جالب 
پرچم  شود  رو می  روبه  تهدیدات جدی دشمن 
سفیدشان را به نشانه تسلیم بلند می کنند و امام 
به تسلیم در مقابل دشمن فرامی  نیز  را  جامعه 

خوانند. 
رهبر معظم انقالب در آن سالها با طرح موضوع 
پاسخ  این جماعت  به  ها«  »شاه سلطان حسین 

دادند.
» اگر آن روز که شاه سلطان حسین در مقابل 
افغانها با این بهانه که اگر تسلیم نشویم و دروازه 
اصفهان را در مقابل هجوم آنها باز نکنیم، ممکن 
است عّده ای کشته شوند، بر مردان غیوری که در 
غیرتمند  انسانهای  - چه  بودند  روز  آن  اصفهاِن 
تکیه میکرد و می  سپاهی و چه مردم عاّدی - 
گفت من در مقابل دشمن تسلیم نمی شوم، قطعاً 
عّده کمتری از ملت ایران، از مردم اصفهان و از 
مردمی که در حمله افغانها از دست رفتند، کشته 
هم  را  ننگ  و  ذلّت  آن  ایران  ملت  و  شدند  می 

تحّمل نمی کرد.« 
» دشمنان فشار می آورند؛ سختی هست. برای 
شرمنده  و  ملت  یک  هویّت  حفظ  و  استقالل 
نشدن در مقابل تاریخ، تحّمل این سختیها الزم 
سلطان حسین  شاه  اگر  کنید  تصّور  شما  است. 
بر  را  اصفهان  دروازه های  این که  به جای  صفوی 
روی مهاجمان می گشود - بعد از ورود مهاجمان 
هم خودش به دست خودش تاج شاهی را روی 
سرشان می گذاشت - فکر میکرد که اگر به فکر 
این قدر  ندارم و  بیشتر  خودم هستم، یک جان 
خواهم  عمر  چقدر  دیگر  مگر  کرده ام،  عمر  هم 
صورت  در  که  هستم،  مردم  فکر  به  اگر  کرد؟ 
مردم  سر  بر  بالیی  اصفهان،  شهر  کردن  تسلیم 
خواهد آمد که از بالیی که در صورت جنگیدِن 
نیست،  کمتر  می آید،  سرشان  بر  مهاجمان  با 
هرگز شهر را تسلیم نمی کرد. تاریخ اصفهان را 
نگاه کنید و ببینید بعد از آن که مهاجمان وارد 
و  فارس  ایران،  اصفهان، کاشان، مناطق مرکزی 
این مردم  بر سر  مناطق دیگر شدند، چه بالیی 
آوردند و چه کشتاری بعد از تسلیم شدن مردم 
کردند! مهاجمان نگفتند که چون خودتان تسلیم 
شدید، پاداشتان این است که همه تان در امن و 
امان زندگی کنید. امروز هم همین طور است ... 
اگر شاه سلطان حسین این گونه فکر کرده بود 
که یک جان که ارزشی ندارد، هزار جان را انسان 
سربلندی  و  خدا  رضای  اسالم،  حاکمیت  برای 
مردم فدا می کند و آن بالیی که قرار است در 
صورت تسلیم من بر سر مردم بیاید، سخت تر و 
صورت  در  که  بالیی  آن  اما  است،  ذلّت  با  توأم 
مقاومت پیش می آید، دست کم بدون ذلّت است، 
وارد میدان جنگ می شد و می جنگید. بنده به 
ام  ایستادگی در مردم، احتمال قوی  اراده  دلیل 
نمی  مهاجمان  دست  به  اصفهان  که  است  این 
و مسؤوالن خائن  از سرداران  البته خیلی  افتاد. 
و ضعیف بودند؛ اما مردم آماده. او باید به میان 

مردم میرفت و مبارزه می کرد.« 
شاه  دوره ی  در  اصفهان  شهر  که  روزی  آن   «
مردم  و  گرفت  قرار  غارت  مورد  حسین  سلطان 
صفوی  باعظمت  حکومت  و  شدند  عام  قتل 
حاضر  که  بودند  غیور  افراد  از  خیلی  شد،  نابود 
سلطان  شاه  اما  کنند؛  مقاومت  و  مبارزه  بودند 
اگر جمهوری اسالمی دچار  بود.  حسین ضعیف 

و  مدیران  دچار  بشود،  حسین ها  سلطان  شاه 
ندارند؛  جسارت  و  جرأت  که  بشود  مسئوالنی 
مردم  در  کنند،  نمی  قدرت  احساس  خود  در 
خودشان احساس توانائی و قدرت نمی کنند، کار 

جمهوری اسالمی تمام خواهد بود.« 
اما شاه سلطان حسین که بود؟ 

 
سلسله  پادشاه  آخرین  حسین  سلطان  شاه 

صفوی
هفت  حسین  سلطان  شاه  پدر  سلیمان  شاه 
بزرگترین  حسین  سلطان  شاه  که  داشت  پسر 
فردی  بود.  او  فرزند  ناالیق ترین  در عین حال  و 
راحت طلب، تن آسان با دلی ظاهرا ساده و مهربان 
بود، چهره ای زیبا و بدنی قوی داشت. هیچگونه 
خشونتی در او دیده نمی شد. او حتی از کشتن 
عالقه ای  ورزش  به  شد.  می  متأثر  نیز  حیوانات 
نشان نمی داد و حتی در وقت جلوس به سلطنت 
قادر به سوار شدن بر اسب نیز نبود و چون تمام 
عمر را تا زمان مرگ پدر )1105 ش( در حرمسرا 
گذرانده بود، از امور مملکتی آگاهی نداشت. وی 
بود و به شدت تحت  انسانی خرافاتی و زودباور 
است  مشهور  قرار می گرفت.  دیگران  افکار  تاثیر 
اگر  بود  گفته  خویش  درباریان  به  سلیمان  شاه 
طالب آسایش هستند بعد از وی پسرش حسین 
میرزا را به سلطنت بردارند و اگر جویای تعالی 
را  دیگرش  پسر  مرتضی  میرزا  هستند  افتخار  و 
برتخت بنشانند. امرای راحت طلب هم که یک 
پادشاه ضعیف بیشتر از یک فرمانروای سلحشور 
که  میرزا  انتخاب حسین  در  بود  آنها  طبع  باب 
شاه  نام  با  را  او  و  نکردند  تردید  بود  نیز  ارشد 
سلطان حسین بر اورنگ فرمانروایی نشاندند. این 
به  قوم  آن  عالقه  دهنده  نشان  واقع  در  انتخاب 
منفعت جویی، لذت پرستی و تن آسایی بود.به هر 
به  قمری   1105 سال  در  میرزا  حسین  ترتیب، 
تخت پادشاهی تکیه زد. او به مدت سی سال بر 

ایران حکومت کرد .
دوره  این  در  متعددی  ماجراهای  و  تحوالت 
آنها  به  ورود  قصد  که  پیوست  وقوع  به  زمانی 
را نداریم و تنها به بخش پایانی این حکومت و 

سلسله صفویه می پردازیم.
حمله محمود افغان به ایران

بی  سبب  به  قندهار  والیت  که  بود  سالها 
رفته  از دست  والی شاه سلطان حسین  کفایتی 
بود و به صورت خودمختار اداره می شد تا اینکه 
محمود افغان با کشتن عموی خود این حکومت 
خودمختار را صاحب می شود و به فکر حمله به 

مرزهای حکومت صفویه می افتد.
در  ایران  به  افغان  محمود  حمله  نخستین  در 
سال 11۳۴ هجری قمری، کرمان عرصه تاخت و 
تاز او قرار گرفت.  لطفعلی خان داغستانی، صدر 
اعظم و والی فارسبرای راندن افغان ها به اردوگاه 
آنان یورش برد و آنجا را به تصرف خود در آورد. 
تعقیب  قندهار  تا  را  مهاجمان  او،  نظام  سواره 
هجوم،  اولین  این  پایان  افغاندر  محمود  نمودند. 

شکست خورده و به قندهار برگشت.
در طی دو سالی که بین حمله نخست محمود 
شاه  دربار  بود،  فرصت  او،  نهایی  یورش  و  افغان 
مهار  در  موثری  اقدام  هیچ  حسین  سلطان 
حال  در  روز  به  روز  که  افغان ها  قدرت  کردن 

توسعه بودند، نکرد و چاره ای نیندیشید. محمود 
از  مرکب  نفر   1۸000 آن  تعداد  که  سپاهی  با 
غلزایی ها و هزاره ای ها بودند به سیستان و کرمان 
و  سیستان  افغان،  محمود  گرچه  کشید.  لشکر 
کرمان را در این بار دوم به آسانی فتح کرد، اما 

موفق به فتح قلعه کرمان، نشد.
سمت  به  افغان  سپاه  حرکت  خبر  انتشار  با 
فرمان هایی خطاب  اصفهان شاه سلطان حسین 
و  فرستاد  والیات  برخی  حکام  و  سرداران  به 
تاکید کرد که با سپاهیان تحت فرمان خود هر 
چه زودتر در پایتخت حاضر شوند، اما جمعی از 
سرداران که در نواحی فارس و آذربایجان بودند، 
که  همین  رسیدند  اصفهان  نزدیک  که  هنگامی 
فرار  راه  افتاد،  افغان ها  عالمات  بر  ایشان  چشم 
پیش گرفته، هر یک به سمت والیات خود فرار 

کردند. 
این در حالی بود که به گزارش یکی از  تاریخ 

نویسان آن عصر :
بلوچ ها  و  لرها  پایتخت،  فرسخی  چند  »در 
و  شجاع  بسیار  مردمانی  که  می کردند  زندگی 
جنگجو بودند و هر یک از آن دو قوم می توانست 
بیاورد  نبرد  میدان  به  جنگی  مرد  هزار  بیست 
بود،  کافی  اصفهان  محاصره  شکست  برای  که 
اما هر یک از آن دو قوم نیز به دو فرقه مخالف 
تقسیم شده بودند و همین دشمنی در میان آنان 
به  افغانان  با  برای مقابله  نتوانند  موجب شد که 
طور متحد با هم وارد جنگ شوند. هر یک از آن 
دو فرقه می خواست دیگری را از میدان خارج و 
بیشترین سهم از افتخارات را نصیب خود کند.«

از  جلوگیری  در  آنقدر  حسین  سلطان  شاه 
لشکریان افغان تعلل کرد که سپاه محمود افغان 
منصبان  صاحب  رسید.  اصفهان  های  دروازه  به 
از  دفاع  چگونگی  برسر  حسین  سلطان  شاه 
اصفهان با هم اختالف نظر داشتند. سرانجام دو 
سپاه در گلون آباد در نزدیکی اصفهان روبه روی 
حسین  سلطان  شاه  سرداران  گرفتند.  قرار  هم 
علی رغم تمایل خود در رأس یک سپاه ۳0،000 
ناآزموده  جنگ  مردان  را  آن ها  اکثر  که  نفری 
این  رو شدند.  روبه  با دشمن  می دادند،  تشکیل 

سپاه شکننده به سرعت مضمحل شد. 
شکست گلون آباد اوضاع حکومت شاه سلطان 
حسین را بیش از پیش پیچیده ساخت. فراریان 
جنگ به انگیزه ترس و توجیه فرار خود شایعاتی 
قضاوت  بر  شایعات  غلبه  می ساختند.  منتشر 
و هجوم  مهاجم  قدرت دشمن  میزان  از  صحیح 
پناهگاه،  یافتن  برای  اطفال  و  مردان  و  زنان 
درگم  سر  انگیزی  وحشت  وضع  به  را  حکومت 
اوضاع  عینی  فرانسوی که شاهد  بود. یک  کرده 

بوده، گزارش داده است :
» با وجود آنکه برای حمل سالح عده ای کثیر 
داوطلب  نفر سرباز  پانصد  فقط  دارد،  مرد وجود 
نفر  هزار  هر  از  آمده اند.  گرد  شهر  دفاع  برای 
ساکنان شهر، ده نفر مسلح به چشم نمی خورد. 
در اینجا همه چیز آشفته و به هم ریخته است. « 
شاه سلطان حسین در یک بی کفایتی تاریخی 
وجود  شهر  از  خروج  امکان  هنوز  که  حالی  در 
نیرو  برای گردآوری  ترک شهر  به  داشت حاضر 
دست  از  نیز  را  طالیی  فرصت  آخرین  و  نشد 
داد. و به جای آن به محمود افغان پیشنهاد باج 

هنگفتی داد، اما محمود افغان نپذیرفت.
بر مردم  را  محمود کابلیمحاصره بی رحمانه ای 
زاینده  سرشاخه  به  افغانها  کرد.  اصفهانتحمیل 
را قطع کردند.  یافتند و آب اصفهان   رود دست 
بر  قحطی  بودند،  بسته  را  آذوقه  راه  قبال  چون 
و  شد  خالی  دولت  خزانه  شد.  مسلط  اصفهان 
بودجه ای که کمپانی های  از محل  تنها  سربازان 
ضمانت  شرقیبه  هند  مانند  انگلیسی  و  هلندی 
شاه  می گرفتند.  حقوق  می دادند  شاه  جواهرات 
برای چندمین بار تقاضای صلح کرد ولی محمود 
از محاصره ای که  نپذیرفت. سرانجام پس  افغان 
حدوداً یک سال طول کشیدشاه سلطان حسین 
 12 جمعه،  روز  در  که  این  جز  ندید  چاره ای 
را  وتخت  تاج   و  برود  فرح آباد  به   11۳5 محّرم 
تسلیم محمود کند. محمود در چهاردهم این ماه 
شاه  به جای  در چهل ستون  و  آمد  اصفهان  به 

سلطان حسین بر تخت سلطنت ایران تکیه زد.
شاه سلطان حسین و همراهان انگشت شمار او، 

از میان کوچه ها و خیابان های اصفهان، شرمگین 
با  حسین  سلطان  شاه  عبورکردند،  اندوهبار  و 
اسبی که از محمود افغان به عاریه گرفته بود، با 
تشریفات غم انگیزی وارد کاخ محبوب خود فرح 
و  مترجم  سالمیان  آپی  ژوزف  گزارش  شد.  آباد 
منشی ارمنی آنژدوگاردان کنسول فرانسه صحنه 

را این گونه نقل می کند. 
» محمود افغان در گوشه تاالر بر مخده زربفت 
تکیه داشت. شاه به گوشه دیگر تاالر هدایت شده 
از  در آنجا قرار گرفت. شاه سلطان حسین پس 
ادای تحّیات گفت: فرزندم چون اراده قادر متعال 
این سلطنت  از  قرار گرفته که من بیش  این  بر 
آن  وقت  تعالی  باری  مشّیت  موجب  به  و  نکنم 
شده که تو از اورنگ سلطنت ایران باال روی، من 
از صمیم قلب سلطنتم را به تو وا می گذارم و از 
خداوند توفیق تو را می خواهم. شاه پس از ادای 
این چند کلمه، طره پادشاهی را از دستار برگرفته 
آن را برای تسلیم به محمود، به امان اهلل سپرد. 
ولی چون متوجه شد که محمود از این کار آزرده 
خاطر است، طّره را از امان اهلل باز گرفت و خود 
نزد محمود رفت و آنرا با دست های خویش بر سر 
محمود بسته، بار دیگر برای وی توفیق خواست و 

بی درنگ به جای خویش بازگشت و نشست. «
به  ورود  از  پس  افغانها  که  جنایاتی  درباره 
اصفهان نسبت به مردم و آثار گرانبهای سلسله 
صفوی مرتکب شدند روایتهای دردناکی است که 
اینباره کتابهای متعددی  شرح مفصلی دارد. در 
آنها  از  عنوان  دو  به  است که صرفاً  نوشته شده 

اشاره می کنیم: 
-سقوط اصفهان اثر ژان کریستف روفن ترجمه 

دکتر محمد مجلسی از انتشارات دنیای نو
-ایران در بحران، زوال صفویه و سقوط اصفهان 
اثر رودلف متی با ترجمه حسن افشار از انتشارات 

نشر مرکز
شاه سلطان حسین نیز تا سال 1۷2۶ زندانی 
پیام عثمانیان  با رسیدن  بود و عاقبت  افغان ها 
ایران و بازگرداندن تاج  مبنی بر حمایت از شاه 
سال  در  افغان  اشرف  دستور  به  او،  به  تخت  و 
در  او  سر  شد.  زده  زندان  در  او  11۳۹گردن 

همدان دفن شده است.

شهید  دانشگاه  دانشجویان  دیدار  در  بیانات   .
بهشتی، 1۳۸2/2/22

 ، مجلس  نمایندگان  دیدار  در  .بیانات   
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اول. انتشارات کتاب نمونه، 1۳۷۴.
 . عالم آرای نادری جلد اول صفحه 2۷.

سال  از هجده  یسوعی  راهب  کروسینسکی   .  
پیش از یورش افغانان در اصفهان به سر می برد 
این   1۷25 سال  در  اصفهان  سقوط  از  پس  و 
به قسطنطنیه رفت.گزارش  را ترک کرد و  شهر 
کروسینسکی، گزارشی است که مبلغان مذهبی 
از اوضاع کشور محل ماموریت خود به سرپرست 

فرقه ای که به آن تعلق داشتند می دادند.
وزارت  بایگانی  پاریس،  به  گاردان  گزارش   .  
صفویه  سلسله  انقراض  از  نقل  فرانسه،  خارجه 

صفحه 1۶۶
 . غفاری فرد، عباسقلی، تاریخ تحوالت سیاسی، 
دوران  در  ایران  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 

صفویه، سمت، 1۳۸1. (ص 2۷۴)
 . گزارش ژوزف آپی سالمیان مترجم و منشی 

ارمنی آنژدوگاردان کنسول فرانسه
اینترنت  فضای  در  کتابها  این   PDF فایل   .  

موجود است.
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مراقب شاه سلطان حسینها باشیم!
قسمت اول : داستان یک سقوط، درسهایی برای امروز

بــا شــروع توفــان شــن در منطقــه سیســتان 
ــه  ــتان ب ــردم سیس ــای م ــس ه ــر نف ــاری دیگ ب
شــماره افتــاد و ســریال تکــراری بــارش ریزگــرد 

ــد. ــار ش ــن دی ــردم ای ــای م ــه ه ــان خان مهم
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، سیســتانی هــا 
ســال هاســت کــه میزبــان میهمانــی ناخوانــده انــد 
ــادی  ــد ب ــی کن ــد م ــان را تهدی ــالمتی ش ــه س ک
ــه آســمان جنــوب  ــه تنهــا رنگــی دیگــر ب کــه ن
ــس  ــود نف ــا خ ــه ب ــد بلک ــی زن ــور م ــرق کش ش

ــی آورد. ــی م تنگ
بــاد هــای 120 روزه و توفــان شــن گاهــی 
مــدارس را تعطیــل مــی کند،پــرواز هواپیماهــا را 
ــه  ــردم را در خان ــدازد و گاه م ــر مــی ان ــه تأخی ب
ــاد  ــه بســیاری از فری ــد و البت ــی کن ــس م ــا حب ه
ــم  ــز گ ــه را نی ــن منطق ــردم ای ــتمداد م ــای اس ه

کــرده اســت.
نگرانــی اصلــی مــردم ایــن شــهرها تنفــس بــی 
چــون و چــرای ایــن هــوای آلــوده و انتظــار 
بــروز انــواع و اقســام بیمــاری هــای تنفســی 
اســت کــه دیــر یــا زود گریبانگیــر آنــان خواهــد 
شــد، تنهــا یــادگار ریزگردهــا رتبــه اول بیمــاری 

ــرای سیســتان اســت. ســل ب
ــا مهــر اظهــار  ــل در گفتگــو ب امــام جمعــه زاب
ــتان  ــه سیس ــا در منطق ــود ریزگرده ــت: وج داش
اجتماعــی،  اقتصــادی،  فــراوان  مشــکالت 
بهداشــتی و غیــره بــرای مــردم ایجــاد و زندگــی 
امیدواریــم  و  اســت  کــرده  مختــل  را  آنــان 
مســئوالن اقدامــات اساســی بــرای حــل ایــن 

ــد. ــام دهن ــکل انج مش

حجــت االســالم و المســلمین علــی اکبــر کیخا 
افــزود: ســال هــای اســت مــردم ایــن دیــار از بــی 
ــه کــی  ــا ب ــد ت ــی برن ــج م ــری مســئوالن رن تدبی
مــردم ایــن دیــار از ایــن درد رنــج ببرنــد؟ چــرا 

هیــچ شــخصی پاســخگو نیســت.؟
وی بیــان کــرد: وعــده هــای مســئوالن نیــز در 
زیــر ســایه غبــار ریزگردهــا بــه فراموشــی ســپرده 
ــه  شــده اســت، دولــت ســال گذشــته در ســفر ب
ــای روان  ــن ه ــا ش ــارزه ب ــه مب ــتان در زمین سیس
ــا در حــد حــرف  ــه ای خــوب داشــت ام مصوب
باقــی مانــد و جامــه عملــی بــه آن پوشــانده نشــد.

ــای  ــانه ه ــرد: رس ــان ک ــل بی ــه زاب ــام جمع ام
بایــد بــه بهتریــن شــکل درد مــردم را فریــاد 
نظــارت  بــا  بداننــد دیگــر  مســئوالن  بزننــد، 
دقیــق رســانه هــا خــواب راحتــی نخواهنــد 
داشــت چــرا کــه شــاکله تشــکیل نظــام مقــدس 
ــه مــردم اســت و  جمهــوری اســالمی خدمــت ب

ــد. ــی زنن ــاد م ــن را فری ــتان ای ــردم سیس م
ســاالنه 500 نفــر بــه بیمــاری ســل در سیســتان 

مبتــال مــی شــوند
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــالم دانش ــاس اع ــر اس ب
زابــل ســاالنه 500 نفــر بــه بیمــاری ســل در 
ــث  ــن حی ــه از ای ــوند ک ــی ش ــال م ــتان مبت سیس
را در  بیمــاری  ایــن  بــه  ابتــال  رتبــه نخســت 
در  کــه  اســت  درحالــی  ایــن  دارد،  کشــور 
بیمارســتان زابــل تنهــا 15تخــت بــه بیمــاران 
ــمی  ــن موس ــای خش ــان ه ــی از توف ــی ناش تنفس

اســت. یافتــه  اختصــاص  120روزه 
ــکان  ــتانی ام ــت بیمارس ــود تخ ــت کمب ــه عل ب
جداســازی بیمــاران ســل بــا دیگــر بیمــاران 
وجــود نــدارد و لــذا  امکانــات کافــی بــرای 
ــه بیمــاری ســل ایجــاب مــی  ــان ب درمــان مبتالی
کنــد کــه هــر چــه ســریعتر مرکــز درمانــی ویــژه 
ــای تنفســی در سیســتان ایجــاد و راه  بیمــاری ه

ــود. ــدازی ش ان
در توفــان شــدید شــن روزهــای اخیــر نیــز 610 
نفــر بــه ســبب بیمــاری تنفســی راهــی بیمارســتان 
شــدند، ســریال تلــخ ریزگردهــا همچنــان در 

سیســتان ادامــه دارد.

اسـتاد اصغـر طاهرزاده متولد 1330 می باشـند. 
ایشـان پس از اخذ دیپلم در سال 1350، در رشته 
زمین شناسـی وارد دانشـگاه اصفهان شـدند و در 
همیـن سـال پس از آشـنایی بـا مبانی فکـری امام 
خمینـی )ره( و کتـاب والیـت فقیه یگانـه محور 
زندگـی خـود را دیـن تعییـن نمودنـد. )دینی که 
از سیاسـت جـدا نیسـت.( اسـتاد طاهـر زاده پـس 
از فراغت از دانشـگاه در حین اشـتغال به کار در 
یکی از شـرکتهای مهندسـی در تهران، مطالعات 
حـوزوی را آغـاز نمودنـد و باالخـره بـه توصیـه 
تحقـق  بـه  کمـک  جهـت  )ره(  بهشـتی  شـهید 
انقالب اسـالمی به اسـتخدام در وزارت آموزش 
و پـرورش درآمدنـد و در کنـار آن نیز مطالعات 
حـوزوی را در قـم دنبـال مـی کردنـد. گرچـه 
اجرایـی  هـای  مسـئولیت  دوره  چنـد  در  اسـتاد 
نظیـر معاونـت پرورشـی و مدیـر کل آمـوزش و 
پـرورش و مدیـر کل بنیـاد شـهید اسـتان اصفهان 
را عهـده دار گشـتند ولـی همـواره دغدغه اصلی 
ایشـان توجـه بـه فرهنـگ عمیـق و ناب اسـالمی 
و فهـم و ارائـه آن بـوده اسـت و لـذا هنگامـی 
کـه احسـاس مـی کـرد مسـئولیت اجرایی شـرعاً 
برایـش واجـب نیسـت کار را بـه دیگـری مـی 
سـپرد و خـود بـه کار دینـی می پرداخـت که در 
این راسـتا جلسـات تفسـیر قرآن و نهج البالغه و 
شـرح روایـات معصومین را طرح ریـزی نمودند 
کـه تاکنـون ادامـه دارد. اسـتاد طاهـرزاده عمدتاً 
تحـت تاثیـر حکمـت متعالیـه مالصـدرا و عرفان 
محـی الدیـن اسـت و امـام خمینـی )ره( و عالمه 
طباطبایـی )ره( و آیـه اهلل جـوادی آملـی حفظـه 
اهلل تعالـی را بـرای خـود نمونـه خوبـی از تفکـر 
و  میدانـد  اجتماعـی  سیاسـی  تحـرک  و  دینـی 
معتقـد اسـت اگـر سـازمان فکـری جامعـه مـا از 
چشـمه ناب تفکر این بزرگواران سـیراب شـود، 
سـعادتی را کـه دیـن اسـالم بـرای آنهـا آورده ، 
بدسـت خواهند آورد و آنچه ایشـان در دانشگاه 
و مراکـز تربیـت معلـم و جلسـات منظـم هفتگی 
دنبـال مـی کننـد، همه و همـه در راسـتای تحقق 

همیـن عقیده اسـت.
گفتنـی اسـت که متـن کامل 65 عنـوان از آثار 
اسـتاد اصغر طاهـر زاده اصفهانـی در موضوعات 
هـای  فایـل  و  دینـی  معرفـت  مبانـی  بـا  مرتبـط 
lobolmizan. سـخنرانی ایشـان در وبسـایت

ir موجـود اسـت.
دسـته بنـدی کتـاب هـا در محورهـای: انسـان 
غـرب  نبـوت،  و  نبـی  نظـری،  مبانـی  شناسـی، 
شناسـی، فلسـفه و کالم، انقالب اسـالمی، تمدن 
اسـالمی، مهدویـت، فاطمـه شناسـی، اهـل بیـت 
شناسـی، کربالشناسـی، سـلوک دینـی، آسـیب 

شناسـی دینـی
حضـرت  القـدری  لیلـه  مقـام  چـون:  آثـاری 
)ع(،  بیـت  اهـل  نـوری  حقیقـت  )س(،  فاطمـه 
آشـتی بـا خـدا از طریق آشـتی بـا خود راسـتین، 
بـا  مبـارزه  کربـال،  مهدویـت،  معرفتـی  مبانـی 
از  انسـان  توهـم،  و  مدرنیتـه  فرهنـگ  پوچـی، 
تنگنـای بـدن تـا فراخنـای قـرب الهی، خویشـتن 
پنهـان، معرفـه النفـس و الحشـر ) ترجمـه تنقیـح 
اسـفار جلـد 8 و 9(، از برهـان تـا عرفـان، معـاد، 
بازگشـت بـه جـدی تریـن زندگی، مبانـی نظری 
نبـوت و امامـت، انقـالب اسـالمی، بازگشـت به 
عهـد قدسـی، آن گاه کـه فعالیـت فرهنگی پوچ 
می شـود، رمضـان، دریچه رویـت، والیت فقیه، 
موافقـت هـا و مخالفـت هـا، زن آنگونه کـه باید 

باشـد، جایـگاه رزق انسـان در هسـتی و...
گمنامی در شبکه های اجتماعی بویژه اپلیکیشن 
تا  دهد  می  مجرم  به  را  جرات  این  موبایلی  های 
نهایت  در  و  بزند  سازی  شایعه  به  دست  براحتی 
من  ؟  بود  کی  بود  کی  گردد«  جمله  این  وصف 

نبودم!
این  حکایت  مجازی  فضای  در  سازی   شایعه 
های  ادعای  است.  اجتماعی  های  شبکه  روزهای 
به  سخنانی  انتصاب  یا  اخبار  انتشار  و  کذب 
آن خبر  از  هم  روحشان  گاها حتی  که  اشخاصی 
ندارد. وضعیت فعلی مشخص می کند که شایعه 
و  را پشت سر گذاشته  پراکنی روگار سنتی خود 
از قالب سنتی جایش را به قالبی مدرن با سرعت 
انتشار فرا تر داده است تا بتواند قشر عظیم تری 
کاربران  زودباوری  متاسفانه   و  بگیرد  بر  در  را 
اینترنت، واتس آپ، وایبر، تانگو و... باعث گسترش 
این شایعه سازی می شود و اگر روزگاری نه چندان 
جغرافیایی  محدود  موقعیت های  در  شایعه ها  دور 
بودند حاال در عرض کمتر از چند ساعت کل کشور 

را زیر سیطره خود می گیرند.
به  ارتباطات  عصر  در  مکاره  بازار  این  محصول 
با  روزانه  فردی حتماً  هر  که  دارد  مشتری  قدری 
شکل  البته  می شود  روبه رو  آنها  از  مورد  دو  یکی 
اجتماعی  شرایط  به  نسبت  شایعات  این  شمایل 
است  تغییر  حال  در  دائما  ای  ومنطقه  سیاسی  و 
می  تشدید  شرایطی  در  و  شود  می  زیاد  و  کم  و 
وقت  آن  باشد  داده  رخ  مهم  ای  حادثه  که  شود 
است که موج عظیمی از این شایعات راه می افتد 
شود  می  باز  ماجرا  به  ها  ذهن  کنجکاوی  پای  و 
و  میشوند  گیر  در  ناخواسته  آن  در  ها  سلیقه  و 

تغیرات اساسی را در آن رقم می زنند.
کالغ  چهل  و  کالغ  یک  و  ساختن  کوه  کاه  از 
رایج در فضای مجازی که در  کردن سنتی است 
و  عصرارتباطات  چشمگیر  رشد  با  اخیر  سالهای 
ایجاد شبکه های اجتماعی و شبکه های پیام رسان 
 we chat، viber، whatsapp، ،تلفن های همراه نظیر
تر  هوشمندانه  و  دقیقتر  خیلی   ... و   line، tango

به  دهان  تر  یافته  سازمان  گاها  و  باال  سرعتی  با 
دهان می چرخد تا شاید مسئول و یا شخصی از 
راه برسد و به این اکاذیب پایان بدهد و ابعاد آن 

را بررسی نماید.
تنها  دیگر  کشور  در  شایعه سازان   روزها  این 
مرگ  وشایعه  عمومی  هشدارهای  و  اطالعیه   به 
افراد معروف بسنده نمی کنند و پا را فرارتر از آن 
منطقه  به  نسبت  شایعات  این  البته  گذارند  می 
شرایط  مثال  طور  به  است  متفاوت  جغرافیایی 
بلوچستان  و  سیستان  استان  مجازی  فضای  در 
رویداد  و  اتفاقات  پای  وقتی  شود  می  تر  متفاوت 
قرار  سازان  شایعه  ذهن  در  پایشان  امنیتی  های 
بی رحمی  با  نیز  آنها  که  است   آنوقت  گیرد  می 
تمام انعکاس می دهند و به تشویش اذهان عمومی 
و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و استان دست 

می زنند.
خانم  در خصوص  را  شایعات  این  از  نمونه هایی 

دکتری در سراوان، غائله ایرانشهر و اخیرا شهادت 
مرزبانان را داشته ایم شایعه ای که با هدفی خاص 
با نزدیکی به ماه مبارک رمضان منتشر می شود و 
به استناد لینک موجود در خبر که از خبرگزاری 
یابد و  دفاع مقدس است به سرعت گسترش می 
منتشر کنندگان پیام که گویا به دنبال کسب مدال 
افتخار در انتشار اخبار دارند بدون بررسی صحت و 
سقم ماجرا همگام با شایعه سازان دست به بازنشر 
آن می زنند بدون آنکه به لینک مراجعه کنند و 
توجه کنند این حادثه مربوط به دوسال قبل است 
با وجود این شایعه هایی از این جنس تمامی ندارد 
و  اجتماعی  فضای  به  را  بزرگی  لطمه  می تواند  و 
سیاسی استان بزند    و پالسهای منفی از استان به 

سطح کشور مخابره کنند.
شاید کسی نداند که شایعه سازی جرم محسوب 
مجرم  قانون  منظر  در  شایعه  عامالن  و  می شود 
قانون   1۸ و   1۷  ،1۶ ماده های  برابر  هستند، 
از  اکاذیب  نشر  و  حیثیت  هتک  رایانه ای  جرایم 
طریق اینترنت و سایر فضاهای مجازی جرم تلقی 
می شود و باید گفت که نشر اکاذیب مصداق بارز 

شایعه سازی است.
به  پرداختن  شایعه،  گفت:  توان  می  واقع  در 
موضوعی است که واقعیت ندارد بنابراین هر کس 
به دروغ سخنی یا ماجرایی را انتشار دهد براساس 

قانون مجازات تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.
طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسالمی و ماده 1۸ 
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1۳۸۸ هر کس 
اذهان  تشویش  یا  غیر  به  رساندن  ضرر  قصد  به 
عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای 
در  یا  کند  نشر  را  اکاذیبی  و  دروغ  مخابراتی  یا 
دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد کاری 
را برخالف حقیقت به عنوان نقل قول به شخص 
حقیقی و حقوقی به طور صریح یا تلویحی به فردی 
چه  و  مادی  چه  ضرر  دچار  فرد  که  دهد  نسبت 
معنوی شود افزون بر اعاده حیثیت به حبس از ۹1 
روز تا دو سال یا جزای نقدی 5 میلیون ریال تا ۴0 
میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم می شود 
قرار می گیرد.بنابراین  تعقیب کیفری  فرد تحت  و 
مورد  در  مطالب  درج  به  نسبت  باید  شهروندان 
خود یا اطرافیان حساس باشند و با سهل انگاری و 
بی توجهی از کنار آن نگذرند و توجه داشته باشند 
اعتماد بیجا به هر سایت و موضوعی به گسترش 

شایعه در جامعه می انجامد.
عمل  هوشمندانه  باید  مجازی  فضای  کاربران 
با  نرسند.افراد  اهدافشان  به  مجرمان  تا  کنند 
مشاهده اخبار تأیید نشده و غیرمعتبر در سایت های 
خبری کمیت را فدای کیفیت نکنند و با دیدن هر 
مطلبی تا وقتی مطمئن نشده اند این اخبار واقعیت 
دارد آن را منتشر نکنند. هوشمندانه عمل کردن 
شهروندان و کاربران فضای مجازی دست مجرم را 
می بندد.متأسفانه یکی از علل اصلی شایعه پراکنی 
در شبکه های مجازی گمنام بودن مجرمان است. 
رعایت اخالق سایبری در پیشگیری از شایعه سازی 
دروغ  خبر  یک  درج  که  چرا  است  مهم  بسیار 
مشکالت بسیاری را برای شخص یا منطقه ای که 
مورد شایعه قرار گرفته درست می کند که ممکن 

است آسیب های آن جبران ناپذیر باشد.

*محمد هادی طهرانی مقدم

»گمنام بودن« 
جراتی برای شایعه سازی در 

شبکه های اجتماعی 
آسیب شناسی اجمالی 

از فضا مجازی استان

غبار فراموشی بر روی وعده های 
داده شده به مردم سیستان

 چرا هیچکس پاسخگو نیست؟

معرفی نویسنده و متفکر:
استاد اصغر طاهرزاده

صحبـت از یـک سـد در بلوچسـتان اسـت کـه 
باعـث مـی شـود نزدیـک تریـن رسـانه بـه دولت، 
مدیریـت در دولـت تدبیـر وامیـد و عملکـرد در 
حـوزه کشـاورزی سیسـتان و بلوچسـتان را زیـر 

سـوال ببـرد.
بـا  کـه  پیشـین  سـد  »توسـن«  گـزارش  بـه 
ظرفیـت 1۷5 میلیـون مترمکعـب دربلوچسـتان 
در منطقـه پیشـین شهرسـتان سـرباز بـا هزینـه 
میلیـاردی بیـش از یـک دهـه اسـت کـه بـه بهره 
بـرداری رسـیده و بـرای تامیـن آب مـورد نیـاز 
زمیـن هـای کشـاورزی پایین دسـت این سـد در 
بخـش باهـوکالت چابهـار و تامین آب آشـامیدنی 
چابهـار و کنـارک مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد 
امـروز با مشـکالتی مدیریتی توزیع آب روبروسـت 
کـه رفـع آن مدیریتـی قـوی در این حـوزه را می 
طلبـد کـه تـا کنون محقق نشـده اسـت. این سـد 
بـا هسـته رسـی و ارتفـاع ۶۳ متـر و طـول تـاج 
۴00 متـری در 1۶0کیلومتری شهرسـتان چابهار 
بـر روی رودخانه پیشـین سـاخته شـده اسـت که 
ضمـن تامیـن آب شـرب چابهـار و سـرباز، تامین 
آب مـورد نیـاز شـش هـزار هکتـار از اراضـی باهو 
کالت را بـر عهـده دارد که به خوبی نشـان دهنده 
اهمیـت و ضروریت راهبردی سـد پیشـین اسـت.

بـا این حال عـدم مدیریت صحیـح در این حوزه 
بـه قدری آشـکار شـد تـا نزدیـک ترین رسـانه به 
دولـت در مطلبـی انتقـادی بـه بیـان این مشـکل 
تـا شـاید مصـداق همدلـی و همزبانـی  بپـردازد 
دولـت و ملـت را جامعه عمل بپوشـاند و گامی در 
رفـع مشـکالت مـردم بلوچسـتان بـردارد هرچند 
در ایـن نوشـتار دولـت قبـل تیـزی زبـان رسـانه 
دولـت در امـان نبـود امـا حیقیقت هایـی را نیز از 
دولـت  فعلـی و نحـوه مدیریت این موضـوع را نیز 
بیـان کـرد کـه طـی آن ایرنـا در مطلبـی نوشـت: 
بـا وجـود پیگیـری هـا و برگـزاری هـای جلسـات 
شهرسـتانی ، اسـتانی و ملـی بـا مدیـران بخشـی 
چابهـار  باهـوکالت  پـروژه  مـزارع   ، نیـرو  وزارت 
بویـژه درخـت هـای مـوز در کشـاکش تصمیـم 
هـای مدیریتـی و اجرایـی در آسـتانه تنـش آبـی 

و نابـودی قـرار گرفته اسـت.

از  بسـیاری  اذعـان مـی کنـد،  ادامـه  در  ایرنـا 
کشـاورزی  و  آب  کارگـروه  اجرایـی  تصمیمـات 
شهرسـتان چابهـار در سـطوح مختلف به درسـتی 
اجـرا نمـی شـود و وضـع به قـدری پیچیده شـده 
همچنیـن  و  بازرسـی  سـازمان  ورود  کـه  اسـت 
از  کشـاورزان  حقوقـی  مختلـف  هـای  شـکایت 
سیسـتم هـای مدیریتـی به جایی نرسـیده اسـت. 
امروز این سـوال برای بسـیاری ایجاد شـده اسـت 
که اساسـا پـای چه نفـع و منافعی در میان اسـت 
کـه موضـوع بدیهـی ایجـاد خـط انتقـال از محـل 
سـد بـه مـزارع تحت پوشـش انجـام نمی شـود ؟

سـوال دیگـر این اسـت چگونه اسـت کـه دولت 
مـی تواند بـرای آبیاری تحت فشـار و حـوزه های 
مختلف در بخشـی ازسیسـتان و بلوچستان حدود 
500 میلیـون دالر اعتبـار تخصیـص دهـد ، امـا 
تصمیـم الزم بـرای اختصـاص 20 تـا ۳0 میلیـون 
دالر بـرای ایجـاد و راه انـدازی خط انتقال از سـد 
پیشـین بـه مـزارع در حال بهـره بـرداری و آماده 

کشـاورزی گرفتـه نمی شـود .
شـاید بر همین اسـاس است که بسـیاری گمان 
مـی کننـد ، وضـع موجـود و ادامـه چالـش هـای 
فعلـی در توزیـع آب احتمـاال منافعـی بـرای عـده 
ای بدنبـال دارد کـه حاضـر نیسـتند بدیهی ترین 
الزامـات و پیگیـری هـای مدیریتـی و اجرایـی را 
در اولویـت قـرار دهند.بویژه اینکه وقتی مشـاهده 
می کنیم که در مسـیر انتقال آب از سـد پیشـین 
غیرقانونـی  گسـترده  و  مختلـف  هـای  برداشـت 
بـه صـورت کامـال آشـکار در حـال انجـام اسـت و 
کسـانی کـه حتـی آب بهـای رسـمی را بـه دولت 
پرداخـت نمـی کننـد ، امـروز صاحـب مزارعی به 
مراتـب بزرگتر از خـود پروژه باهو کالت شـده اند 
و در حقیقـت برداشـت آب آنها باعث شـده اسـت 

آب بـه مـزارع اصلی پایین دسـت نرسـد.
باهـو  منطقـه  کشـاورزان  از  درخشـان  خلیـل 
کالت بـا اشـاره بـه اینکـه هـم اینک مـزارع پروژه 
باهـوکالت و بویـژه درختـان موز در آسـتان تنش 
بـی آبـی قرار گرفته انـد ، می گوید : اگر از سـوی 
مسـووالن اقدام عاجلی انجام نشـود همچون سال 
هـای گذشـته مـزارع مـوز با خسـارت حـدود ۳0 

میلیـارد تومانـی روبـرو خواهند شـد و مسـووالن 
بایـد پاسـخگوی این ضرر و خسـارت باشـند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا توجه به خشکسـالی 
هـای اخیـر و نبـود بـارش مناسـب و همچنیـن 
کمبـود آب در پشـت سـد پیشـین گفـت: تنهـا 
راه در کوتـاه مـدت جلوگیـری از برداشـت هـای 
غیرقانونـی آب از کانـال انتقـال فعلـی از سـوی 
سوءاسـتفاده کننـدگان و قانون شـکنان اسـت که 
در مصوبـات نیـز بـر آن تصریـح شـده اسـت و در 
بلنـد مـدت نیـز باید خـط انتقـال سرپوشـیده در 

قـرار گیرد. اولویـت 
اگـر فرصت از دسـت بـرود و اقدام فـوری انجام 
نشـود ، دههـا کشـاورز ایـن منطقـه و کارگـران 
از  را  خـود  زندگـی  اصلـی  کار  و  سـرمایه  آنـان 
کـه  نیسـت  انصـاف  ایـن  و  داد  دسـت خواهنـد 
دولـت محتـرم هزینـه هـای میلیـاردی را بـرای 
تولیـد اشـتغال انجـام مـی دهـد ، امـا بـه راحتی 
فرصـت های اشـتغال اینگونه به دلیل شـیوه های 

مدیریتـی از دسـت بـرود.
و  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتاندار  معـاون 
فرمانـدار ویـژه چابهـار نیـز بـا اشـاره به اطـالع از 
وضـع موجـود و همچنیـن پیگیـری هـای انجـام 
رفـع مشـکالت  بـرای   ، تاکیـد مـی کنـد  شـده 
سـد  آب  توزیـع  بهبـود  همچنیـن  و  کشـاورزان 
پیشـین از سـال گذشـته تاکنون چندین جلسات 
و کارگروه در سـطح مدیران شهرسـتانی ، اسـتانی 
و کشـوری تشـکیل شـده اسـت ، امـا از نظـر اجرا 
متاسـفانه آنچـه مـورد تاکیـد قـرار مـی گیـرد ، 

انجـام نشـده اسـت.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  موهبتـی  علـی  احمـد 
بـه  اسـتانی  بـه مسـووالن  نیـز  اخیـر  مشـکالت 
سـرعت منتقـل شـده اسـت خاطـر نشـان کـرد: 
پیـش از ایـن اعـالم کـرده بودیـم اگـر مسـووالن 
مرکـز  در  کشـاورزی  جهـاد  و  آب  هـای  بخـش 
اسـتان بـه کوتاهـی ادامـه دهنـد و چنانچـه بـه 
موقـع آب بـه مقدار مورد نیاز از سـد پیشـین رها 
سـازی و توزیه مناسـب نشـود عمال کشـاورزی در 

باهـوکالت نابـود خواهـد شـد.
چابهـار،  مـردم  نماینـده  جـدگال  یعقـوب 
نیکشـهر، قصرقنـد و کنـارک در مجلـس شـورای 
اسـالمی نیـز بارهـا در گذشـته بـا بیـان جمالتی 
هشـدار آمیـز، نحوه مدیریـت مدیـران آب منطقه 
ای و جهـاد کشـاورزی را در خصـوص مدیریـت و 
توزیـع آب سـد پیشـین به چالش کشـیده اسـت 
.وی از فرمانـدار چابهـار خواسـته بـود بـا تصویب 
مصوبه کارگروه کشـاورزی شهرسـتان در شـورای 
تامیـن شهرسـتان زمینـه قانونی را بـرای برخورد 
قضایـی بـا مسـووالن و کسـانی کـه بـی تدبیـری 

کـرده انـد فراهـم کند.
بـا ایـن وجود ایرنـا در پایان با اشـاره بـه فاجعه 
در حـال رخ داد در حـوزه کشـاورزی و بـرای رفع 
ایـن چالـش هـای جـدی خواسـتار شـده شـده 
اسـت: مدیریـت عالـی اسـتان و همچنیـن وزارت 
گونـه  هـر  از  فـارغ  اجرایـی  راهکارهـای  نیـرو، 
منفعـت طلبـی و برخورد با قانون شـکنان و سـوء 

اسـتفاده کننـدگان را در اولویـت قـرار دهنـد .

داد رسانه دولت از عملکرد مدیریت تدبیر و امید درآمد
مرگ مزارع باهوکالت در سایه بی تدبیری

بـه گـزارش خبرنـگار مهر، جلیـل قلمقـاش امروز 
و  زلزلـه  هـا،  گسـل  وضعیـت  بررسـی  نشسـت  در 
مخاطرات طبیعی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اظهار 
داشـت: تعـدادی از زلزلـه هـای ایـن اسـتان در عمق 
40 الـی 80 کیلومتـری و تعـداد بسـیار کمـی نیـز در 

عمـق بیـش از 80 کیلومتـر رخ مـی دهـد.
وی افـزود: در بررسـی وضعیـت زمیـن شـناختی 
ایـن اسـتان مـی تـوان از زلزلـه بـه عنـوان نخسـتین 
مخاطـره سیسـتان و بلوچسـتان یـاد کـرد کـه در پی 
فعالیـت گسـل هـا و شکسـت پیوسـته زمیـن رخ می 

دهد.
وی سـاحل مکـران را یکـی از خطرنـاک تریـن 
سـواحل دنیـا از لحـاظ پدیـده سـونامی دانسـت و 
گیـری  شـکل  بـا  میـالدی   1945 سـال  در  گفـت: 
سـونامی در ایـن خطـه، ارتفـاع امـواج در سـواحل 
مشـترک بـا پاکسـتان بـه 13 متـر رسـید کـه در پـی 
جنـوب  همسـایه  کشـور  در  نفـر  هـزار  چهـار  آن 
شـرقی کشته شـدند، این پیشـینه تاریخی در سواحل 
جنوبـی نگرانـی را بـرای وقـوع مجـدد در آینده دو 

چنـدان کـرده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: بایـد آگاهانـه کلیـه 
اتفـاق هـا سـاحل مکـران را رصـد کـرد و از هیـچ 
اتفاقـی بـه سـادگی نگذشـت چـرا کـه هـر لحظـه 

امـکان تکـرار واقعـه 1945 وجـود دارد.
وی بـا اشـاره بـه وجـود قلـه آتـش فشـانی تفتـان 
در شهرسـتان خـاش اظهـار داشـت: فـوران آتـش 
فشـان نیمـه فعال تفتـان از دیگـر مخاطرات سیسـتان 
و  گاز  خـروج  سـبب  بـه  امـا  اسـت،  بلوچسـتان  و 
فرورانـش فعـال در دریـای عمـان احتمـال فعالیـت 
ایـن آتـش فشـان در کنـار آتش فشـان خفتـه بزمان 

دارد. وجـود 
قلمقـاش بیـان کـرد: برای کسـب اطالعات بیشـتر 
پیرامـون ایـن مخاطرات بررسـی آن بایـد به صورت 
بـه  توجـه  بـا  بگیـرد،  قـرار  کار  دسـتور  در  جـدی 
برداشـت بـی رویـه ذخایر زیـر زمینی کشـور پدیده 
فـرو نشسـت در کشـور ملمـوس شـده امـا در بـاره 
وقـوع ایـن پدیـده در ایـن اسـتان هیـچ اطالعاتی در 

نیست. دسـت 
وی گفـت: دو نظریـه در ایـن راه مطـرح اسـت، 
نخسـت اتفـاق نیفتـادن فرونشسـت در ایـن منطقـه، 

دوم نبود شـناخت از سـوی مردم و مسـئوالن و مهم 
تریـن بعـد جـدی نگرفتـن موضـوع اسـت کـه بایـد 
هوشـیار بـود چـرا کـه کوچکتریـن غفلتی پشـیمانی 

را در پـی خواهـد داشـت.
معاون سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی 
کشـور گفـت: یکـی از طرح هـای تحقیقاتـی انجام 
برداشـت  شناسـی،  زمیـن  سـازمان  سـوی  از  شـده 
اطالعـات ژئودینامیـک در اسـتان به منظور بررسـی 
جابـه جائـی هـای افقـی و عمودی پیوسـته بـا روش 
چـی. پـی. اس اسـت کـه بـا جدیـت ایـن امـر در 
دسـتور کار قـرار دارد و امیـد اسـت هـر چـه زودتر 

بـه نتیجه برسـد.
ایـن مقام مسـئول یاد آور شـد: ایران بـه دلیل قرار 

گرفتـن بـر روی نوار کـوه زائی هم از لحـاظ معادن 
زیـر زمینـی غنـی اسـت و هـم در رده کشـورهای 

حادثـه خیز قـرار گرفته اسـت.
وی اظهـار داشـت: از 42 مخاطره طبیعـی دنیا، 32 
مـورد آن در ایـران رخ می دهد و سـاالنه 10 درصد 
از درآمـد ناخالـص ملـی صـرف جبـران خسـارات 

ناشـی از بالیـای طبیعی می شـود.
ایـن راسـتا وظیفـه سـنگینی  قلمقـاش گفـت: در 
اکتشـافات  و  شناسـی  زمیـن  سـازمان  عهـده  بـر 
معدنـی کشـور قـرار می گیـرد کـه باید بـا مطالعات 
درصـد  کنـد  تـالش  شـناختی  زمیـن  مخاطـرات 
خسـارات ایـن پدیده را تـا حد امـکان کاهش دهد.

معاون سازمان زمین شناسی مطرح کرد:

بررسی احتمال فوران تفتان
وقوع زلزله ها  در عمق ۴۰ کیلومتری زمین

سؤالم این است که ناشری که قبل از سال ۹1 
داشت تعطیل می کرد، چگونه در سال ۹2 ماهانه 

دارد ۶ تا هشت عنوان کتاب منتشر می کند؟

به گزارش  شهریار زرشناس، عضو هیات علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، گفتگویی با 
است که در جدیدترین  داشته  رمز عبور  نشریه 
است.  رسیده  چاپ  به  مجله،  این  شماره 
بخش هایی از این گفت وگو را در زیر می خوانید:

از بعد از ۹2 کل نئولیبرالیسم ایرانی فعال شده 
میزان  به  فرهنگ  در  هم  و  اقتصاد  در  هم  که 
خطر  یک  بشدت  سیاسی  عرصه  در  حضورشان 
قوه مجریه حضور و  اینها چون در  جدی است. 
پیدا کرده اند و  امکان جوالن  در عرصه سیاسی 
دست شان  دیگر  جاهای  و  ارشاد  علوم،  وزارت 
اقتصاد و فرهنگ خیلی  است، حضورشان را در 

فعال کرده اند.
من حمایتی از جناح مؤمن توسط وزارت ارشاد 
ندیدم، به عالوه اینکه دارند از آن طرف حمایت 
قبل  که  ناشری  که  است  این  سؤالم  می کنند. 
در  چگونه  می کرد،  تعطیل  داشت   ۹1 سال  از 
کتاب  عنوان  هشت  تا   ۶ دارد  ماهانه   ۹2 سال 
است؟  آمده  کجا  از  پولش  می کند؟  منتشر 
نامه  کتابخانه ها  نهاد  به  خودش  که  ناشری 
می نوشت و می گفت از من کتاب بخرید، وگرنه 
را آورده است؟  این پول  از کجا  داغان می شوم، 
می کنند  منتشر  که  کتاب هایی  عناوین  به قدری 

بگذارید  نفره   50 تیم  یک  اگر  که  است  زیاد 
بخوانند نمی رسند.   را  این کتاب ها  که شبانه روز 
برابر  چند  دارند  ناشر  چندین  حاضر  حال  در 
ناشر طرح  یک  فقط  یعنی  را می کنند.  کار  این 
حضور  از  مملو  کتاب  بازار  هم اکنون  نیست.  نو 
که  زمینه ای  هر  در  است.  سکوالر  اندیشه های 
ادبیات داستانی،  بخواهید مطالعه کنید، فلسفه، 
پیدا  چیزی  حرف ها  این  جز  و...  جامعه شناسی 
نمی کنید. همه را گرفتار کرده اند. تمام کارهایی 
هم که قباًل مجوز نداشتند یا مجوزهایشان معطل 
بود، همه مجوز گرفته و فعال شده اند. کتاب هایی 
جزو  دیگر  که  روزگاران«  گذر  در  »ایران  مثل 
ضد  کتاب های  است.  ارشاد  وزارت  شاهکارهای 
اخالقی فراوانند. با عرض معذرت کتاب هایی که 
که  کتاب هایی  می کنند.  ترویج  را  خودارضایی 
کار  و  فراوانند  و...  تجاوز هستند  و  زن ها  درباره 
از این حرف ها گذشته است. انگار سیاست وزارت 
تکثر  ایجاد  طریق  از  که  است  این  فعلی  ارشاد 
را  نئولیبرال  اندیشه های  روشنفکران،  در حضور 
روان شناسی  سیاست،  اجتماعیات،  اقتصاد،  در 
که  برساند  جایی  به  را  کار  ادبیات  بخصوص  و 
کنترل از دست همه در برود و این کار را کرده 
است، بنابراین تحرک جناح نئولیبرال در عرصه 

فرهنگی فوق العاده باال رفته است.
البته جناح مؤمن هم بخصوص از سال ۸۸ به بعد 
شده  فعال  کتاب  و  مطبوعات  رسانه،  عرصه  در 
و  توان  مؤمن،  جناح  تحرک  میزان  ولی  است، 
امکاناتش قابل مقایسه با جناح نئولیبرال نیست. 
گفت  مجلس  نمایندگان  و  مسئوالن  به  باید 
ترویج  جهت  در  فرهنگی  خزنده  حرکت  یک 
نئولیبرالیسم در ایران به صورت فوق گسترده از 
طریق بازار کتاب و مطبوعات و تا حدی سینما 
راه افتاده است. به نظر من قدرت تحرک اینها در 
شاید  است.  بیشتر  سینما  از  مطبوعات  و  کتاب 
و  هستند  حساس تر  چشم ها  سینما  در  چون 
نظارت ها بیشتر و میدان حرکت شان کمتر شده 
ادبیات  مطبوعات،  کتاب،  بازار  در  ولی  است، 
اینها  افتضاحی است.  تئاتر  نمایشی و سالن های 
بازسازی فوق العاده ای کرده اند و تحرک بسیاری 
اقتصادی  تغییرات  موازات  به  تحرک  این  دارند. 
که در جهت فربه تر و قوی تر کردن سرمایه داری 
سکوالر است، بی تردید در آینده خطرات سیاسی 
خواهد داشت و ما را دوباره با یک کودتا مواجه 

می کند.

منبع: به نقل از ماهنامه حلقه وصل

غوغای اندیشه های سکوالر
در بازار فرهنگ

انتقاد شهریار زرشناس
از رویکردهای فرهنگی دولت

»صوم«،  و  »جوع«  طریق  از  کنیم،  محدود  بدن 
چشم دل را به افق های بلند معنویت می دوزیم تا 
مفتخر به دیدار انواِر آشنایی  شویم که از جنس 
جان است و نه از جنس تن. در این حال درست 
نمی کنیم.  تنهائیم ولی احساس غربت  است که 

گفت:
وصال حق ز خلقیّت جدایی است    

   ز خود بیگانه گشتن آشنایی است
چو ممکن َگرد امکان بر فشاند 

           به جز واجب دگر چیزی نماند
از  خطر  که  می آید  جایی  همان  از  نجات   -10
بدنی،  لّذات  با گرفتارشدن در  یعنی  آن جا آمد 
دنیایی  زندگِی  تنگناهای  و  ها  روزمّرگی  با 
روبرو می شویم و با آزادشدن از لذات بدنی از 
طریق »جوع« و »صوم«، نجات را در همان جایی 

جستجو خواهیم کرد که خطر از آن جا آمد.
این شما و این کتابی که می خواهد نجات را از 
همان جایی جستجو کند که خطر نیز در آن جا 

قرار دارد.
  http://lobolmizan. ir    دانلود کتاب از

خرید از فروشگاه اینترنتی
 http://bookroom.ir

و فروشگاه کافه کتاب آسمان زاهدان

ادامه از ستون مقابل

ادامه در ستون مقابل

روزنامـه محلـی سیسـتان و بلوچسـتان در شـماره 
عنـوان  بـا  مطلبـی  خـرداد   31 19000مـورخ 
سیسـتان‹  مـردم  هزارسـاله  آییـن  ›سـحرخوانی 

اسـت.  کـرده  منتشـر 
در ایـن مطلـب آمـده اسـت: رمضـان پـل اتصال 
بنـدگان بـا پروردگارشـان اسـت کـه بـا شـنیدن 
نـوای سـحرخوانان برمـی خیزند و خـود را برای 
مـی  آمـاده  خـدا  بـزرگ  مهمانـی  در  شـرکت 
کننـد. ایـن صـدا در کوچـه پـس کوچـه هـای 
سیسـتان بـار دیگـر جـان تـازه ای را در کالبـد 
مـردم ایـن دیـار مـی دمـد و بـاز شـدن درهـای 
رحمـت الهـی را نویـد مـی دهـد. »رمضـو ا... ا... 
رمضـو، رمضـو ا... خوشـنوم خدا...« مـاه مبارک 
رمضـان در ایـن خطـه از کشـور کـه بـر اسـاس 
تاریـخ، قدمتـش بـه حـدود 10 هـزار سـال مـی 
رسـد، آیین هـا، آداب ها و رسـوم فراوانی دارد. 

بـر اسـاس کتـاب تاریـخ سیسـتان، آییـن هـای 
و  دارد  غنـی  تاریخـی  منطقـه  ایـن  در  رمضـان 
دلیـل  بـه  اسـالم  صـدر  در  منطقـه  ایـن  مـردم 
برخـورداری از رصـد خانـه بـا رصد سـتاره ها به 
راحتـی از حلـول مـاه مبارک رمضان بـا خبر می 
شـدند و یـک مـاه را روزه داری مـی کردند. ماه 
مهمانـی خـدا کـه می رسـد سیسـتانی هـا از چند 
روز قبـل بـه اسـتقبال آن مـی روند بـه طوری که 
در سراسـر ایـن خطـه، مـردم را در حـال غبـار 
روبـی از مسـاجد ، نـذر دادن و حضـور بـر سـر 

خـاک امـوات مـی بینیـم.

از  بیـش  خوانـی  رمضـان  و  سـحرخوانی  آییـن 
هـزار و 400سـال پیـش یعنـی از اوایـل اسـالم، 

نـزد سـاکنان سیسـتان مرسـوم بـوده اسـت.
معتمـدان  و  سـفیدان  ریـش  آییـن،  ایـن  در 
از  سـحر  آغـاز  از  پیـش  سیسـتان  روسـتاهای 
خـواب بیـدار مـی شـوند و بـا رفتـن به پشـت بام 
منـازل خـود بـا خواندن اشـعار محلـی و مذهبی، 
مردم روسـتا را از فرا رسـیدن وقت سـحر با خبر 

مـی کننـد.
از  مهمـی  بخـش  سیسـتانی  عامیانـه  هـای  ترانـه 
گنجینـه فرهنگـی ایـن دیـار اسـت کـه هماننـد 
آینـه ای پـاک، از زندگـی بی غـل و غش مادی 

و معنـوی مـردم سیسـتان حکایـت دارد.
مـاه رمضان در سیسـتان ماه روزه گفته می شـود. 
رمضونیکـه در هنگامـان افطـار، یکـی از سـنت 
هـای دیرینـه در سیسـتان اسـت کـه کـودکان به 
در خانـه هـا مـی رونـد و طلب طعـام و خوراکی 

مـی کنند.
در ایـن آییـن کـه شـب هنـگام اجـرا مـی شـود، 
جمـع زیـادی از نوجوانان و جوانـان هر محله در 
مقابـل منزل سـایر مردم جمع می شـوند و اشـعار 

محلـی را بـا صـدای رسـا قرائت مـی کنند.
شـرکت کننـدگان در ایـن آییـن پـس از اجرای 
برنامـه رمضـان خوانـی منتظـر دریافـت انعـام از 

سـوی صاحـب خانـه مـی مانند. 
در زمـان هـای گذشـته تعـدادی از جوانـان برای 
کمـک بـه نیازمنـدان این سـنت حسـنه را اجرا و 
در آمـد حاصـل از آن را بیـن مسـتمندان تقسـیم 
مـی کردنـد. برپایی نشسـت های مذهبـی، دعا و 
مراسـم ذکـر مصیبت اهل بیـت )ع( و دوره های 
بیـن مردمـان  رایـج در  مراسـم  از دیگـر  قـرآن 

منطقـه به ویـژه بانوان سیسـتانی اسـت.
مـردم ایـن خطـه از کشـور، در موقـع افطـار پس 
از شـنیدن اذان مغـرب دسـت از کار مـی کشـند 
و ابتـدا بـا افطـاری مختصـر ماننـد خرمـا و نـان 
تافتـون محلی، روزه خـود را در فضایی صمیمی 
مـی گشـایند. حضـور دسـته جمعی نمازگـزاران 
در مـاه مبـارک رمضـان در مسـاجد و برگـزاری 
جلـوه  جماعـت  صـورت  بـه  یومیـه  نمازهـای 
دیگـری بـه ایـن مـکان هـا در مناطـق شـهری و 
روسـتایی سیسـتان بخشـیده اسـت. نمازگـزاران 
پـس از اقامـه نمـاز بـه تشـریح احـکام و معـارف 
اسـالمی کـه توسـط روحانـی بومـی یـا اعزامـی 

ارائـه مـی شـود، گـوش فـرا مـی دهند.
در ایـام مـاه مبـارک رمضـان مصـرف غذاهـای 
و  محلـی  آبگوشـت  جملـه  از  منطقـه  دار  آب 
بـه اوج  افطـار  کشـک زرد سیسـتانی در موقـع 
نبایـد از حلیـم  خـود مـی رسـد. هـر چنـد کـه 
بیشـتر  کـه  چـرا  شـد  غافـل  نیـز  محلی)غلـور( 
خانـواده هـا در ایـن مـدت از ایـن غـذا اسـتقبال 

مـی کننـد.
در قدیـم، زمانـی کـه مـاه رمضـان در ایـام گـرم 
سـال قـرار مـی گرفـت مـردم از غذاهـای سـرد 
اسـتفاده  کشـک  و  خیـار  دوغ  آب  همچـون 
مـی کردنـد تـا در طـول روز دچـار گرمازدگـی 
نشـوند. آنهـا حتـی بـرای ایـن کـه در طـول روز 
دچـار افـت قنـد نشـوند، آلـوی خشـک، بـرگ 
زرد آلـو و دواهـای محلـی مربایـی مصـرف می 
کردنـد تـا در طـول روز احسـاس ضعـف نکنند. 
در پایـان مـاه رمضـان مـردم ایـن مـرز و بـوم بـه 
بلنـدی هـای اطـراف مـی رونـد و منتظـر رویـت 
هـالل مـاه شـوال مـی شـوند. در روز عیـد فطـر 
نیـز عـالوه بـر شـرکت در نمـاز در عیـدگاه هـا 
و پرداخـت فطریـه، بـه دیـد و بازدیـد یکدیگـر 

روند. مـی 


