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این سرود آیینهدار ایران ماست؟

توگو با «ایران»
علیرضا قزوه در گف 
از دالیلش برای پیشنهاد تغییر یا
جایگزینیسرودملیمیگوید
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پرونده
هنر و ای برای
ادبیات آیینی

آیین در سپهر
هنر و ادب ایرانی

آیین در سپهر هنر و ادب ایرانی
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سال بیست

وگو با محمدرضا اصالنی:
گفت
هنری یک امر آیینی است
خالقیت

با آثاری از:
عبدالجبار کاکایی /ایرج نعیمایی
مؤید  /داوود فتحعلیبیگی /
م.
کیت باس /کلودیا مارتین
مغازهای /قاسم آهنینجان /
علی
کعبه
نمایی از دکور فیلم محمد

24

در بیمرزی شعر و آیین

در سالهای پیش از بعثت

اسفندیارهنرهایآیینیماست

محمدحسین ناصربخت از

وضعیت تعزیه و حمایت اندک از

های نمایش ایرانی میگوید
آیین

اتفاق نداشتند یا این میل از
تمایلی به رخ دادن این
مینا صفار
هنر کشــور به آیینهای نمایشی ما شده است فارغ سویمسئوالنوجودنداشت؟
نگاهی که از طرف اغلب متولیان
مردمی بوده اســت ،نگاهی
توقــف آن چیــزی نمیدانم.
تاکنون
تکایا و مجالس خودجــوش
راجــع بــه دالیــل
بســترهای اصلیشــان که همــان
مستمر جهت حفظ ،اشاعه
روی عالقه و قابلســتایش
از
چشم دیدهایم تالشی مؤثر و
بیشــک تصمیمــی از
ای بوده و کمتر پیش آمده و به
هرچه تا امروز رخ داده محصول
در صــورت عملی شــدن نیز
موزه
ً بوده اســت امــا حتی
های ارزشمند ســامان بپذیرد؛
بهرهبرداری پویا از این آیین
عرصه تئاتــر ایران بــوده که بعضا
موقــت میبود از جنــس همان
و
ایــن تنهــا درمانی
خوردن تکســتارههای درخشــان
تعدادشان به انگشتان یک
عالقــه و بــا تالشهــای فــردی و
فعالیــت و خــون جگر
است .امثال بهرام بیضایی
کــه از
واسطه شاگردانشان ادامهدار شده
نه موزهای ،از آنها دلسوزیها اقداماتــی مندانــی ثابت قــدم در پنجاه ســال
به
های نمایشی و استفاده بهروز و
گروهــی عالقه
دست هم نمیرسد که برای آیین
این عرصه که تعــداد آنها هم از
نمایشهای سنتی و آیینی،
اخیر در پوشش کانون
محققان و پژوهشــگران واقعی
کردهانــد .در این میــان نقش
محمدحسین ناصربخت یکی از همین
سنتی و آیینی ،سوگوارههای
جشنواره نمایشهای
فراتر نمیرود انکارناپذیر بوده.
مدیره انجمن تعزیه ایران است
ســطح کشــور و پژوهشها و
انگشــتان دو دســت
پراکنــده در
استاد دانشگاه و عضو هیأت
پژوهشگران است .او پژوهشگر،
نمایشی در ایران بوده است .درباره گاهگاهــی دانشــگاهی انجــام پذیرفته ولی به
فعالیت درزمینه آیینهای
پایاننامههای
و همواره یکی از ارکان ثابت
کردن و ایفای نقشهای پررنگتر
پراکندگی اغلب آنها هنوز به
استمرار و
دشوار پیشرو برای نشاندار
آسیبهای این عرصه و مسیر
ســبب نبود نرسیده است آن هم در شرایطی که
ایران با او گفتوگو کردهایم.
نتیجه مطلوب
نمایشی در عرصه هنرهای نمایشی
کهولت سن مراجع اصلی درزمینه
آیینهای
هر روز ،بهدلیل
حال فراموش شدن هستند.
پیشکســوت هستند ،بخشی
تئاتر و شــبیه خوانیها در
اجرا که شــبیه خوانان
رســد در ایران تنها زمانــی به یاد
موافق هستید ،چه راهکاری
میروند .ایــن اقدامات خوب
 ëبه نظر می
به اگر شما هم با این نظر
از تجربهها از دســت
خصوصــا تعزیه میافتیم کــه نزدیک
ً
نگاه داشتن این آیینها در نظر
حتی اگر انجام پذیرد ،کافی
ایرانــی و
سنتی میتوان برای زنده
اســت اما بههیچوجه،
جشــنوارهبینالمللیتئاترآیینیو
برگزاری
باشد درصورتیکه گرفت؟
یکــی از نیست.
هســتندبســیارکمتــرازآنچهدر
باشیم یا ایام سوگواری در پیش
کــه
خوانــی
شــبیه
بنیــاد
 ëبســیاریمعتقــد
راهانــدازی
ایــن آیینهــا
جریــان ثبــت جهانــی آن
مطرح میشــود به تئاتر ایرانی
میتــوان در تمــام روزهــای ســال از مختص پیشــنهادهای مــا در
شعارهای مســئوالن
کرد .آیا ایــن نکته که مــا مکانی
معنــوی ناملمــوس ایرانیــان
میشــود .آیا شــما هم با این
اســتفاده
در این بهعنــوان میــراث
و آیینهای ما پرداخته
هــای نمایش ایرانــی نداریــم
ثبــت نیــز آمــده اســت در ایــن
بهعنوانمثال دوساالنه بودن
اجــرای آیین
پرونــده
نظر موافق هســتید؟
توجهی عمومی که هم مردم و هم مسئوالن را بــود و در نخســتین گام راهانــدازی ایــن بنیاد
تئاترآیینیوســنتیمیتواند
جشــنوارهبینالمللی
بی
زمینــه بایــد
ایجــاد مکانی دائمــی برای
میشود،تأثیرگذاشتهاست؟
جامعه مــا ،چه مــردم عــادی و چه
زمان و باشــد .در ایــن بنیــاد
شامل
جوابگــوی نیــاز
در مناســبتهای آیینی و در
هــای نمونه ،تولیــد مجالس
آشنایی با آیینها و سنتهای
البته اجرا
درک اجــرا ،تشــکیل گروه
هنرمندان تئاتر برای
اجرای آیین ،فرصتــی برای
مجالس آشــنا و غریب بر اســاس
مکان مناســب
اســت اما برای نمونه ،اجرای
خوانان ماباشد؟
تمــام و کمال ایــن نمایش آیینی
تکراری بزنم اما با قاطعیت
پیشکســوتان ،حمایت از شبیه
نمیخواهم حرف
تمــام تحوالتی که تجربیات
آمــوزش جوانان عالقهمند
نیــز حداقل در مورد همین
اینکــه بتوان شــبیه خوانی را با
آمده فعــال و ایجاد امکان
میتــوان گفت که هنوز
برای شــبیه نامهها و اجرا پیش
و دانشــگاه ،ایجاد پژوهشگاه
مناسبتی ماههای محرم و صفر و...
درگذر زمان
متنوع در ســطح هنرستان
مجالس تعزیه
ارزیابــی قــرار داد و مجالس
رشــتهای پژوهشــی در ایــن
مردم هستند و نه مسئوالن؛
اســت ،مــورد
در شــبیهخوانی ،ایجــاد
بهترین سرمایهگذاران
پانصد پیرنگ متفــاوت آن
تحصیالت تکمیلی (کارشناسی
بیشــتر اختصاص میدهند،
آن را کــه حداقل
زیرا برای اجرا بودجه
شدهاند ،زمینه در سطح
زمینههای متفاوت شناسایی
امکان نشر اسناد و پژوهشها،
ترین مــکان و زمــان را در نظــر
نســخی با
بررســی کــرد ارشــد و دکتری) و
بهتریــن و مناســب
خوانــی ،بانــک اطالعاتــی و
منظــر ویژگیهــای متــن و اجــرا
بیشــترین مشارکت را بهعنوان
توجه به ایجــاد مــوزه شــبیه
از
میگیرند و خود نیز
وجود مکان یا بهتر است با
اجراها و فراهم آوردن امکان
حتماً نیاز به
ویژه آرشــیوی از نســخ و
مخاطبدارند.
شاخصنسخبگوییم،مکانهایی
یافته پیشبینی شــده بود که
تواندآیینهاورسومکشورها
زمینههای
ســنتی پژوهشــی ســازمان
 ëیکیازمسائلیکهمی
بــرای اجرای این نمایش آیینی و
پروژه باید ابتدا ســازمان میراث
دارد ،اســتفاده از این آیینها
و ثابــت
و ملتها را زنــده نگاه
هنرمندان و برای انجــام این
ســال اســت تا آییــن ورزان،
متصــدی اصلی قــدم اول را
اســت .آیــا در کشــور ما از ســوی
در طول
را در فرهنگــی بهعنــوان
در قالــب امــروزی
نمایش و گردشگران بتوانند آن
مرکز هنرهای نمایشی و مراکز
درستیازآیینهاینمایشیکهن
پژوهشگران
بیشک برداشــته و سپس
هنرمنداناستفاده
مناسب اجرایش ،مشاهده کنند و
آموزش و پــرورش بهعنوان
تعزیه آمــوزش عالی هنر و
مکانی
میشود؟
باید بــا الگو گرفتــن از تکایــای
در مورد استفاده از آیین کهن
اصلی در این زمینه اقدام نمایند.
ایــن مــکان
من حرف شما را
قرار داشــته باشــد که یاران
صحبتهایی مبنــی بر اینکه تاالر
متوجه نمیشــوم .آییــن کهن را
طراحــی شــده و در محلــی
تماشاگران  ëچندی پیش
در قالــب امروزی
مردم به آن ساده باشد زیرا
بــرای اجرای نمایشهای آیینی
کرد .مدرنیسم قوالب و اشکال
دسترسی
اصلی محراب به مکانی
که نمیشود مدرن
بگوییم اهل مجلس از ارکان
شــد کــه بــا توجه به شــرایط
طلبــد؛ اما اگر مقصود شــما
یا بهتر است
تبدیــل شــود ،مطرح
مــورد نیاز خــود را می
مــکان مناســبی که بــرای اجرای
ویژگیها یــا مضامین موجود در
شبیهخوانیهستند.
قرار گرفته ،ایــن مجموعه و
اســتفاده از برخی
نکاتی که بشدت مورد غفلت
در اختیــار دارد ،اگر این اتفاق
سنتی در تئاتر و اجرای معاصر
 ëیکی از
داشــتهایم نمایشهای بیرونی
نمایشهای آیینی و
اســت کــه ما انــواع شــبیه خوانی
یــادآوری ایــن آیینها و زنــده نگاه
میتوان نمونههای موفقی را
این
اســت باید بگویم که
ســوگواری رخ مــیداد ،به
بســیاری از آنها نهتنها مختص ایام
شــایانی میکرد .چه شد که این
هنرمندانی چون بهرام بیضایی،
از آنها داشتن آنها کمک
که
در آثار اســتادان و
در زمان برگزاری مراســم شاد
ماند؟ آیــا هنرمندان ایــن عرصه
نبودهاند بلکه
آیینها طــرح مســکوت
شد و بسیاری معتقدند که این
استفاده می

بهصــورت سینهبهســینه بــه
ً
معمــوال تعزیــه
ë
داوود فتحعلیبیگی ،حمید
منتقل میشده است .با توجه به
محمد رحمانیــان،
نســلهای آینده
و ...مشاهده کرد اما بیشک
به ســمت مدرنیسم حرکت
امجد ،اصغر دشتی
اینکه جامعه ما هم
تأســیس رشته دانشگاهی در
این مسیر باید پی گرفته شود.
کرده است ،آیا لزوم
اقداماتــی کــه میتوانــد بــه بهتر
اینزمینهاحساسنمیشود؟
 ëیکــی دیگــر از
ً
خصوصا میان هنرمندان
سایر کشورهای جهان چون
شناخته شــدن آیینها
با توجه به تجربه
پژوهشــی اســت .چه میزان
که پدیدههایی مشابه در آنها
کمک کند ،منابع
هند ،چین ،ژاپن و...
نمایشــی تحقیــق و مداقه
بــه آموزش در راســتای احیا و
درزمینــه آیینهای
وجــود دارد ،توجه
اســت و آیا نســبت به انتشــار و
نمایشها یکــی از پیشــنهادهای
صورت گرفته
گســترش ایــن
آثار به هنرمنــدان و عموم
منــدان به نمایشهای ســنتی
ســپس معرفی این
همیشــگی عالقه
انجام شــده اســت؟ یکی از
است و میتوان با تأسیس این
مردم کاری جدی
همین بحث بوده
کار یک تعزیهخوان نســخ
هنرســتان و مقطع کارشناسی
مهمترین ابزارهای
رشــته در ســطوح
نســبت به جمعآوری و ارائه
تربیــت هنرمندان و تأســیس
تعزیه هستند .آیا
در دانشــگاه بــرای
جوان اقدام جدی صورت
پژوهشــی در مقاطع کارشناسی ارشد
نسخ کهن به نســل
رشــتههای
گرفته است؟

تربیت مدرسین و پژوهشگران آن
و دکتری برای
تحت تأثیر رویکرد اصحاب
در نیمقرن اخیر
برنامهریزیکرد.
نمایشهای شرقی و همچنین
ارکانتعزیه،موســیقیاستو
تئاتر در جهان به
 ëیکیازمهمترین
بازگشــت به خویشتن در جامعه
ازموسیقیهمانمنطقهبرای
شیوع نهضت
ً
معموالدرهرخطهای
برخــی از پژوهشــگران و
خوانیاستفادهمیشود.آیاازدید
روشــنفکری توســط
اجرایتعزیهیاشبیه
همچنین برخــی محققان
اینموسیقیهاونتنویسیو
هنرمنــدان ایرانــی و
شمانیازبهجمعآوری
معرفی دوباره و بررسی اصول
نسلجوان،احساسنمیشود؟
خارجی درزمینه
آموزشآنهابه
ها تالشهایی صورت گرفته
عرصههــا ایــن خطــر مشــاهده
و قواعد این نمایش
در تمامــی
در ســالهای اخیر بسیاری از
موسیقی باید پژوهشگران این
اســت خوشبختانه
میشود و درزمینه
شــبیه خوانی ،البته بیشتر به
نمایش پژوهان و شــبیه خوانان
پژوهشها و نســخ
عرصه بــه یاری
عالقهمند و در بعضی مواقع
هایی هرچند اندک نســبت
همت پژوهشگران
بیایند .البته پژوهش
جشــنوارهها و همایشها ،منتشــر
باقیمانــده ،توســط بزرگانی چون
بــه مناســبت
بــه حجــم کار
برخی از ادوار سعی شده تا
مســعودیه ،عنایتاهلل شــهیدی و...
شــده است .حتی در
محمدتقی
تشکیالتی نیز پای بگیرد که آخرین
اما به نسبت گنجینه بزرگی
در این زمینه
انجام پذیرفته است
کانــون نمایشهای ســنتی و
هنر شــبیه خوانی جمع آمده
نمونــه آن همیــن
که در این زمینه در
پایداری آن نیز تاکنون بیشتر
کار انجام شــده بسیار اندک
آیینی است که البته
اســت چنانکه گفتم
عالقهمندان این نمایشها بوده
همــه اینهــا در قالــب آن بنیــاد
متکی به همت
اســت؛ و البتــه
گاهگاهیاش ،آن هم بیشــتر
پژوهشــگاهش ،اگر تشکیل شود،
اســت تــا امکانــات
شــبیهخوانی و
اکنون دوســاالنه نمایشهای
عملی خواهد بود .به امید آن روز!
به بهانه جشــنواره
آیینی و سنتی.

فرزندانمادرایرانیوپدرخارجی
شهروندایرانمیشوند

رئیس جمهوری در دیدار وزیر و معاونین وزارت اقتصاد:

تحریم را
میشکنیم

فشاراقتصادی
امریکا علیه
مردم ایران
کرهجنوبیازتحریمهایایرانمعافشد
ظریف:امریکاباتحریمهایدوبارهعلیهایران،مردم
عادیراهدفگرفتهاست

پایان بالتکلیفی
<بیشناسنامهها>

با گفتارهایی از بهمن کشاورز
حقوقدان و فاطمه ذوالقدر
نمایندهمجلس
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با دستور وزیر رفاه منتشر شد

 927نفر عضو هیأت
مدیره شستا و صندوق
بازنشستگیکشور
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عکس :هنر ایران

قراردادی است .ما پیوسته
زبان ،نظامی
زبــان زندگــی میکنیم اما
بــا زبــان و در
حضــور کاســتیناپذیر آن در
یادداشت
بــا وجــود
معمــوال التفاتــی بــه
ً
زندگــی روزمــره،
قــراردادی آن نداریــم؛ چــرا کــه
وجــه
ایــن نظام نشــانهای ،ازلی
قراردادهــای
برســاخته انســانها هستند و
نیســتند و
توافــق میــان آنها .حــال اگر در
حاصــل
بهنامناصری
نسبت «هنر» و «آیین» این
نگاه ناظر بر
یاد بیاوریم ،آن وقت شاید
کلمه را در قامت دو قرارداد به
دو
آنها در ذهنمان عبور کنیم
بتوانیم قدری از مابهازای معنایی
معنای ظاهریشان برسیم.
و به چیزی فراتر از
شعر» .چرا «شعر» را باید
به قول بورخس «این هنر
اما و اما
دانســت؟ وجه اشــتراک شــعر و
در نســبتی تنگاتنگ با آیین
پاسخی هرچند اجمالی به این
آیین چیست؟ برای رسیدن به
های مألوف از این دو پدیده
پرســشها باید از سطح دریافت
بنیانگذار مکتب زبانشناســی
فراتر برویم .رومن یاکوبســن،
از خودش سخن میگوید،
معتقد است که «وقتی زبان
پراگ
که زبان خود را در نامیدن
آغاز میشــود ».یعنی جایی
شــعر
یابد ،بهخودش برمیگردد
پدیدههای جهان ناکام می
اشیا و
تــازه را به امکانــات تاکنونی
خــود را از نــو بســازد و امکانی
تــا
خود و حرکــت از نقطهای به
بیفزاید .این بازگشــت بــه
خــود
برای نو شــدن ،آیا ویژگی همه
نقطــهای دیگــر در درون خود
خواهند شــرکتکننده را به
نیســت؟ آیــا آیینها نمی
آیینها
این بازگشت به درون ،امکان
سفری درونی ببرند و از رهگذر
شدن و بازیابی را به او بدهند؟
نو
شــاعری دانســته کــه انــگار
منتقــدی وطنــی شــاعر خــوب را
ایســتاده اســت» .یعنــی انگار
همیشــه «در ســپیدهدم زبــان
ســاختن در گــرو امر خالقه و
را از نو میســازد .این از نو
زبــان
شعر ،چندان که مورد توافق
نیازمند شهود و مکاشفه است و
جنبه شــهودی و اســرارآمیز
تقریبــاً همه ماســت ،بــدون این
ســری که شــاعر از راز آن پرده
اصال پدید نمیآید .موقعیتی
ً
میشــود .دقیقاً
خــود نیز در آن مســتحیل
برنمــیدارد بلکه
آیین را حرکتــی رازآمیز از
همپوشــان بــا توصیفی از آییــن که
فراطبیعی میداند .در ســیری
نقطــهای طبیعی به نقطهای
ناپذیر .از این منظر شــعر هم که
درونگرایانــه و البته تعریف
اســت و سیری است در راههای
حرکت زبان به درون خویش
همین خاصیت جنبشــی،
ناشــناخته و تاریک زبــان،
نرفتــه،
کشاف و البته اسرارآمیز را دارد.
اســت در ظاهــری متعارف و
آییــن رفتاری جســتوجوگرانه
مانند شعر .جستوجویی از
مرسوم؛ سهل و ممتنع ،درست
شبیه عمری که شاعر «سنگ
دســت بیوقفه و بینهایت
آن
ها» میگوید پای آن «لغت
قبرهــا»« ،لبریختهها» و «دریایی
بــرداری از آن را ناممکن یافته
تنها» گذاشــته و ســرآخر پرده
کتابــی با مخاطبــش بازگفته
ایــن حقیقــت را در فتــح باب
و
چیزی در من و از تداوم من
اســت ...« :این شــعرها از تداوم
میبرد که چرا آن «چیز»،
چیزی خبر میدهد و مرا به فکر
در
خودش را با من نگفت*».
هیچوقت نام
تنها ،یداهلل رؤیایی ،ص،11
در جستوجوی آن لغت
*
انتشارات نگاه

پژوهش،چشم
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ایرادهایی به ایرادات شورای نگهبان

الیحه الحاق به کنوانســیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم
به  CFTدر شرایطی در شورای نگهبان متوقف و به مجلس عودت
یادداشت
داده شد که شبهات احتمالی و چالشهای مطرح شده برای اعضا
و کارشناســان آن شــورا بهطور مبسوط توســط مقامات ارشد دولت
(آقایان اسحاق جهانگیری ،محمد جواد ظریف ،عباس عراقچی)
توضیــح داده شــده بــود .بنابراین در خصــوص اعالم نظر شــورای
نگهبانچندنکتهقابلتوجهاست.
علیرضارحیمی
عضو هیأت رئیسه
یک -به رغم شــبهات مطرح شده نظر شورا در موعد مقرر قانونی ارائه
مجلس
شدهوبهلحاظشکلیوزمانیتشریفاتقانونیدرآنرعایتشدهاست.
دو -در نامه ارســالی شــورای نگهبان  22ایراد و ســه تذکر مطرح شــده و نهایتاً تصریح شده
است که الحاق به این کنوانسیون با فرض غیر قابل اصالح بودن اشکاالت وارده بر آن خالف
منافع و امنیت ملی کشور است که مغایر با موازین شرع شناخته شد .در این خصوص دو
نکته مهم قابل تأمل و محل مناقشه حقوقی است.
الف) نحوه رویکرد شورای نگهبان به رفع اشکاالت توسط مجلس موضوعی است که در نوع
خود حیرت انگیز است .در نامه شورای نگهبان با فرض غیرقابل اصالح بودن اشکاالت وارده،
کل کنوانسیون خالف منافع و امنیت ملی کشور تصریح شده و بر همین اساس مغایر موازین
شرع اعالم شده است .این در حالی است که اساساًچنین فرضی نمیتواند مبنای نگاه قانونی
شورابهمجلسباشد.صدورحکمومبنایقضاوتبرچنینفرضیاصلحکمرانیزباتردیدو
شائبهکارشناسیمواجهمیکند.ب)اینکهشوراینگهبانمصوبهایراخالفامنیتملیکشور
تشخیصدهدبهنظرمیرسدامریفراترازوظایفتصریحشدهدرقانوناساسیبرایایننهاد
است که دو محدوده قانون اساسی و شرع را برای رسیدگی معین کرده است و بر همین اساس
آن را نه به مصلحت بلکه خالف شــرع اعالم میکند .مرجع تشــخیص موارد خالف امنیت
ملی کشور خصوصاً در مراجع حاکمیتی شورای عالی امنیت ملی است که اتفاقاً یکسال قبل
از طرح در مجلس ابتدا در شورای عالی امنیت ملی این کنوانسیون به تفصیل مورد رسیدگی
و بحث قرار گرفته و نهایتاً در فرایند قانونگذاری و رســیدگی مجلس قرار گرفته اســت .اگر چه
عناوینی همچون نقض امنیت ملی کشور در مواردی بهطور متناظر میتواند به سلطه بیگانه
به امور کشــور تعبیر گردد و با این مضمون در قالب یکی از احکام فقهی حکم به غیر شــرعی
بودنمصوبهشودامادرمرحلهتشخیصموضوع(کهمرحلهقبلازتعیینحکماست)مرجع
قانونی مربوط (شورای عالی امنیت ملی) بر کل کنوانسیون صحه گذاشته است و الحاق به آن
رامغایرباامنیتملیکشورندانستهاست.بنابرایندرشرایطیکهمرحلهتشخیصموضوعاز
قطعیتکارشناسیبرخورداراستحکمصادرهنمیتواندبنابرخالفآنمبتنیشود.
سه–درتاریخ 6آبانماهنظررسمیشوراینگهبانبهمجلسشورایاسالمیارسالشدهاست
و شفاهاً از مجلس در خواست شده بنا به مصالح فعالً نظر رد مصوبه مجلس توسط شورای
نگهبان علنی نشــود .در کمال تعجــب روز  13آبان همزمان با اعمال تحریمهای اعالم شــده
توسطامریکاخبرردمصوبهنیزتوسطشوراینگهبانعلنیمیشود.اینخبردرافکارعمومیبه
لحاظروانیمکملتحریمهاتلقیشدهوتأثیرمنفیبربازارونرخارزگذاشتهونیزباعثپریشانی
روانی بیشتر مردم شده است .اکنون سؤالی که مطرح است اینکه آیا نحوه و زمان اعالم خبر رد
مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان شائبه سیاسی کاری را در افکار عمومی ایجاد نمیکند؟
البته که ترکیب شورای نگهبان نه به لحاظ ساختاری و نه به لحاظ اعضا سیاسی نبوده و اساساً
شورای نگهبان ماهیت حقوقی دارد اما اگر عملکرد اعضای این شورا چه در حوزه رسانه و چه
در حوزه نظرات کارشناسیشان در تلویزیون و سایر رسانهها خود موجب ایجاد شائبه در اذهان
مردم شود به نوعی میتوان گفت کل شورا را با خطر عدول از مناط تخصصی خود مواجه کرده
است .مهمترین پاسدار شورای نگهبان اعضای پاسدار آن شورا هستند .در این خصوص حضور
وعملکردرسانهایبرخیاعضایشورامیتواندبرایاعتباراعضایکلشوراهزینهسازباشد.
چهار-اکثریتنمایندگانمجلسهمچنانالحاقایرانبهکنوانسیونمقابلهباتأمینمالی
تروریسم را در جهت حفظ منافع ملی و امنیت کشور میدانند و حضور در کنوانسیونها و
ساختارهای بینالمللی را حرکتی برای همکاری بینالمللی و امتیازی برای کشور میدانند.
بهنظر میرسد مجلس ضمن رفع موارد ابهام مطرح شده بهصورت کلی بر مصوبه خود
اصــرار خواهــد ورزیــد .برابر با روند قانونی ،این الیحه برای رســیدگی به مجمع تشــخیص
مصلحت ارجاع خواهد شد .چنانچه تحمیل غیر متعارفی بر مجمع انجام نشود و فضای
رســیدگی طبیعی و قانونی طی شود بهدلیل اینکه اکثر اعضای مجمع در جلسات اقناعی
کارشناسان در مراحل قبلی به امتیازات و وجوه مثبت الحاق ایران به این کنوانسیون واقف
شدهاند امید به تصویب این الیحه در مجمع بسیار باال خواهد بود.

ما کجاییم دراین بحر تحیر ،تو کجا!

یک بار دیگر واپسین ایام ماه صفر وغم فراق او؛ رحلت پیامبر
گرامی اسالم(ص) حادثهای معمولی نبود تا فقط بر آن مویه
یادداشت
کنیم و به ماتم بنشــینیم؛ بلکه مهجور شدن بشریت از «کلمه
طیبه»ای بود که سرآمد تمامی موجودات ومصداق «کلمهاهلل
هــی العلیا» اســت .خلیفه خداونــد روی زمین و مظهر جمیع
اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری
اسماء الهی که با لفظ «اوتیت جوامع الکلم» توصیف میشود.
به حق ساحت محمدی(ص) در اوج علو و برتری و تجلی اراده
تام الهی است و رحلتش حیات انسان را از طراوت و شکوه معنوی و جذبههای قرب و
وصل ،بیبهره نمود .حیات به دور از وجود او جهنمی خالی از مهر و محبت و دانش و
بینش است و حسرت طعم انس و صفا و مودت را بر دلها مینشاند .بشریت نیازمند
چنین شخصیتی بود تا در پرتو وجود روح متعالی آگاهی و شعور یابد وخود را از گرداب
آشــفتگی و عصبیــت و اضطراب دور ســازد .وجود مقدس حضرت رســول اکرم(ص)
همچــون درخــت پرثمر و پاکی بود که امت در ســایه ســارش قرار و ســکون مییافت و
دامنه تحرک بشری را تا قله تعالی روح ارتفاع میبخشید.
آن حضرت(ص) زینت بشریت و اسوه کمال و کمالجویی است که گذشت ایام وانبوه
رویدادهــا و وقایــع روزگار از درخشــش آن نمیکاهد و همچون درخــت پرثمری در هر
شــرایط و زمانی میتوان از میوههای سرشــار آن بهرهمند شد ،چرا که او مصداق عینی
درخت طیبهای اســت که شــاخ و برگ آن تا رحمت مطلق الهی کشیده شده و شجره
آن هویت و هســتی بخش اســت و انسان را از آفات و کاستیها عبور میدهد .او ظرف و
ظرفیت وحی و صراط مستقیمی بود که انسان را به نعمتهای جاوید هدایت میکرد.
«انک علی صراط مســتقیم» با رحلت رســول خاتم(ص) سرچشــمه فیــض ربوبی از
طریق فرزندانش(ع) بر روی بشــریت گشــوده مانده و باران رحمت واســعه الهی نوع
بشر را در برمیگیرد.
در شــرایطی که مســلمانان و نومســلمانان با ابعاد مکتــب و روح تعالیم آن آشــنایی
کامل نداشتند فقدان پیامبر اسالم ،میتوانست جامعه تازه تأسیس مسلمین را با خأل
خطرناکی مواجه سازد و زمینه تشتت و تفرق را فراهم آورد.
پیامبر رحمت که بیش ازهمه بر این مهم واقف بود ،نسبت به آینده دعوت بیتفاوت
نمانــد و در ماههــا و روزهای منتهی به رحلت خویش ،بارها با صراحت به جانشــینان
پس ازخود اشــاره فرمودند ،چرا که پــس از او ،پیامبری دیگر و مکتب دیگری در تقدیر
الهی نبود و ارسال رسل از جانب خداوند خاتمه مییافت.
امــام حســن مجتبــی(ع) پــس از شــهادت امیرالمؤمنیــن علــی(ع) با هــدف عینیت
بخشیدن به امتی که در برنامه رسالت محمدی(ص) بود مسئولیت امامت و هدایت
اجتماع مســلمین را برعهده گرفت وبه معرفی آیین زندگانی نوین وریشــه کن کردن
ریشــههای جاهلیت پرداخت ،اما دگرگونسازی امت در کشاکش معرکهها وتوطئهها
مقــدور نشــد وکمتر از ســه دهه پــس از رحلت رســول گرامی اســام(ص) کار به جایی
رسید که معاویه در جایگاه رهبری امت نشست و با خدعه و نیرنگ امت را به اطاعت
و فرمانبــری از خــود وادار کــرد .وی بتدریج رهبــری الهی را به ســلطنت تبدیل کرده و
کرامتهای انسانی را ویران ،آزادگان و نیکوکاران را یا به قتل رسانید ویا به کنج زندانها
فرستاد و خالفت را بازیچه اطرافیان خود نمود .جریان انحرافی که معاویه در مرکز آن
بود به کشاکشی انجامید که در نتیجه آن دشمنی و عداوت جایگزین وحدت و همدلی
در میان امت شد و طردشدگان دوران پیامبر بر سر کار آمدند و در نتیجه این دشمنیها
علی(ع) وامام حسن مجتبی(ع) به شهادت رسیدند.
بــا فاصلــه حــدود یک قرن ونیــم بعد امام رضــا(ع) جلــوه دیگری از تجلــی امامت و
هدایت را بروز داده وهنگامی که تشــخیص داد زمینهای مناســب به وجود آمده تا کار
امت را ســامان بخشد ،دست به کار شد و پایگاههای مردمی امامت حق را با پذیرفتن
والیت عهدی گسترش داد ودامنه آگاهی مسلمانان را توسعه بخشید.
ویژگی دوران امام رضا(ع) همبســتگی میان امام وامت اســت که نشــانگر گســترش
پایگاههای مردمی امام(ع) و تقویت شیعیان بود .امام رضا(ع) با اغتنام از فرصت به
توسعه آگاهی واصالح عقیده مسلمانان پرداخت وبا شناساندن ابعاد تازهای از اسالم
به موازات کوشــشهای سیاســی به ماندگاری تشــیع بهعنوان یک عقیده دینی یاری
رســانید .سرانجام مأمون عباســی که با ریاکاری و در حالی که درظاهر خود را هواخواه
امام رضا(ع) نشان میداد فعالیتهای امام(ع) را برنتابیده وبا دسیسه آن حضرت
را به شهادت رسانید.

حق بر هویت کودک

.1کــودک حق بر هویت دارد .بجز اعطای هویت انســانی که
کارســتان پروردگار بیهمتاست ،دولتها به مثابه یک حق
یادداشت
بشــری مسئول شناسایی هویت حقوقی و تشخص اعتباری
بخشــیدن به کودک هستند .مراجع رســمی مکلفند از باب
اهلیت تمتع کودک به تبع اصدار گواهی هویت ،حقوق بشر
و شهروندی برای او تمهید نمایند.
 .2اوراق هویت به کودک این حق را میدهد که به رسمیت
صالح نقره کار
شــناخته شود .دولت بهعنوان شــهروند خود از وی حمایت
دبیر کمیسیون حقوق
کند و زیر سایه پرچم دولت متبوع ،از حق و تکلیف تبعیت
بشر کانون وکال
کند .اســتحقاق هر شــهروند در یک نظام حقوقی بر اساس
سیستم ترکیبی یا دوگانه خون یا خاک -یعنی توارث یا بالد و مکانی که تولد محقق
میشود -رقم میخورد.
 .3در رژیم حقوقی ایران ســنت حقوقی بر این روال بوده که با تمســک به سیستم
خون تأکید بر انتقال هویت از پدر باشــد .تدبیری بحران ســاز که فرزندان ناشــی از
ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی را محروم از یک حق بشری هویت بخش نموده و
مصداق ممانعت از حق شهروندی را تداعی مینمود.
 .4خوشبختانه و بر مبنای راهبرد اصالح و توسعه نظام حقوقی منبعث از منشور
حقوق شــهروندی تدبیری اندیشــیده شــده اســت .الیحه تعیین تکلیف تابعیت
فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی در هیأت دولت تصویب شده و به موجب
ایــن الیحه ،فرزنــدان حاصل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان خارجــی ،تا قبل از 18
س از  18ســالگی به درخواست خودشان میتوانند
ســالگی به درخواســت مادر و پ 
تقاضای تابعیت ایرانی نموده و شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
 .5بــا ایــن وصف نظام حقوقی ایران با ســپری کــردن روال قانونــی مربوطه پساز
تصویب نمایندگانمجلسو تأیید شورای نگهبان اجازه خواهد داد کودکان بسیاری
که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند از حق هویت محروم نمانند و شناسنامه دریافت
کنند.این تصمیم بزرگ که حاصل مداومت و کنشگری دلسوزانه نهادهای مدنی
حامی کودکان است خجسته و مغتنم است.
 .6کودکان محرومیت کشــیده و پنهان شــدهای که سالها بهدلیل این ایراد قانونی
و بهرغــم وجــود حقیقی خود فاقــد هویت بودند آســوده خاطر خواهند شــد .حق
تحصیل و تأمین اجتماعی و حق حیات شایســته و اهلیت تمتع و اســتیفا خواهند
یافــت .بیــش از دهها هزار مــورد طفل دچار محرومیت از حق ،از تصمیم بایســته
هیأت دولت منتفع میگردند .اقدامات مثبت و اثربخش را باید ارج نهیم و بهجای
نفرین تاریکی شمعی برافروزیم .از اینکه هیأت دولت
صدای کودک بیهویت شد به نوبه خود سپاسگزارم .ادامه در صفحه 21
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هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود ،صدای
شــما ،حرف شما و پیشــنهاد شــما را می شنویم و
میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

■ ســطلهای زباله را هدفمند کنیم  :0915...760 /در برخی
نظــــــــر
از کشــورها ســطل زبالــه را چهارقســمتی ســاختهاند .یــک
مـــــردم
ی تر و سه قســمت دیگر برای کاغذ،
قســمت برای زبالهها 
پالســتیک و شیشــه .ما نه تنها میتوانیم از این نوع الگو اســتفاده کنیم بلکه
میتوانیم قســمت دیگری را هــم برای ته مانده غذاهــا اختصاص دهیم تا
اوالً گربههــا از ایــن تــه ماندهها تغذیه کننــد و بعد هم مجبور بــه پاره کردن
پالستیکهای زباله نشوند.

■ فردیس کرج بیمارســتان ندارد  :0935...991 /ما ساکن شهرستان فردیس
کــرج هســتیم اما با جمعیت بیــش از  500هــزار نفر بیمارســتان نداریم .ما
فقــط دو پایگاه اورژانس داریــم .اگر زلزلهای اتفاق بیفتد چــه کار میتوانیم
انجام دهیم؟

■ دولتمــردان دو بار گزیده نشــوند  :0938 ...263 /در روایات اســامی آمده
اســت کــه مؤمــن از یک جــا دو بار گزیــده نمیشــود .از اینرو نهایــت امید و
انتظــار مــیرود مســئوالن و دولتمردان محتــرم ضمن رصــد و کنترل دقیق
و قاطــع وضعیت فعلــی اقتصادی از تکــرار چنین روند آشــفتهای در آینده
جلوگیری کنند .با این همه بهنظر میرســد که اگر کنترل و نظارت در ردیف
و صدر برنامهها نباشد هرج و مرج فراگیر میشود.

■ نگذارید گرانیها به داروها برسد  :0922...239 /خواهش میکنم مسئوالن
بهداشــت و درمان اجازه ندهند گرانی دو ســه برابــری روی قیمت ،تعداد و
تهیــه همــه داروها تأثیر بگذارد .اگر بیماران از نظر مالی کم بیاورند زمینگیر
خواهند شد.

■ چــرا ســاعت حرکت قطار تهران  -ســمنان را تغییر دادنــد  /رجب علیان:
اینجانــب دانشــجوی دوره دکتــری در اســتان ســمنان هســتم .در روزهــای
پنجشــنبه قطــار ســاعت  5و  30دقیقــه صبــح از تهــران به ســمت ســمنان
و شــاهرود حرکــت میکــرد امــا متأســفانه ســاعت حرکــت این قطــار از  5و
 30دقیقــه بــه  7و  30تغییــر کرده که باعث شــده اکثر دانشــجویان با تأخیر
چندســاعته ســر کالسها حاضر شــوند .مســئوالن شــرکت رجا در ایــن باره
تجدیدنظر کنند.

