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گزارش تصویری
محمد صالح و فرانک ریبری عيد قربان را تبریک گفتند

احکام سلبریتی های داخلی برای عید قربان
مناسبت های مختلف همیشــه بازتاب خودشــان را در صفحات مجازی سلبریتی ها 
داشته اند، نمونه اخیرش به راه افتادن کمپین »کاشتن به جای کشتن« در صفحات برخی 
از چهره های معروف بر می گردد که چندان جدید نیســت و این بار هم عده بیشتری به 
آن پیوســته اند. این کمپین با جمالت و تصاویر مختلف از مردم می خواست که به جای 
قربانی کردن گوسفند، درخت بکارند. این کار با واکنش های زیادی هم رو به رو شد، مثل 
خبرگزاری مانند فارس که در این مورد نوشت: »عید قربان، عید بزرگ مسلمانان فرارسید 
و دوباره برخی از سلبریتی ها، تفکرات به اصطالح روشنفکرانه شان را به اشتراک گذاشتند. 
چند تن از بازیگران کشورمان به بهانه عیدقربان تصاویری از گوسفندان را منتشر کردند و 
فلسفه قربانی کردن را زیر سوال بردند. آنها حتی پیشنهاد هم دادند که بهتر است به جای 

قربانی کردن این حیوانات درخت کاشته شود!«
عده ای از منتقدان چنین اقدامی هم به روایات و آیاتی که در این مورد وجود دارد اشاره 
کردند،  مثال تسنیم نوشت: »درحالی که خالق موجودات قربانی )ذبح( کردن را جزو یکی 
از اعمال واجب حاجیان مقرر کرده و در دســتورات ائمه هم بر آن تاکید شده است، اما به 
تازگی برخی از سلبریتی ها پا را فراتر گذاشــته و پیشنهاد کاشت درخت به جای قربانی 
کردن را مطرح کردند. عید ُقربان، عید األضحٰی یا عید نحر به روز دهم ماه قمری ذی الحجه 
می گویند که حضرت ابراهیم )ع( از آزمایش سخت الهی سربلند بیرون آمد و خداوند به 

پاس این بندگی دستور داد تا گوسفند )قوچ( ی را ذبح کند.«  
منتقــدان ایــن واکنــش ســلبریتی هــای وطنــی را بــا اعــالم تبریــک در 
صفحــات ســلبریتی هــای خارجی هــم مقایســه کردنــد. صفحــات چهره هایی 
 مثــل فرانــک ریبــری، محمــد صــالح، پائــول پوگبــا، کریــم بنزمــا و... .
البته تمام سلبریتی های وطنی واکنشی انتقادی به عید قربان نداشتند و خیلی هایشان 
با انتشــار تصاویر یا پیام هایی این عید را به مســلمانان تبریک گفتند. عده ای از آنها هم 
پیشــنهادهایی در مورد نحوه کمک به فقرا و توزیع گوشت قربانی در مناطق فقیر نشین 
داشتند و حتی خودشان در مواردی پیش قدم شده و تصاویر این کار را همراه با تبریکشان 

منتشر کردند.

بازتاب

»صبح یکشــنبه دکتر ظریف ميهمان من در حاال 
خورشــيد خواهند بود. پرسش مهم شــما از ایشان 
چيست؟« با این تویيت رضا رشيدپور مشخص شد که 
او ميزبان یکی از کســانی است که مردم ایران منتظر 
شنيدن حرف هایش هستند. این دومين بار است که 
در ماه های اخير رشيدپور برای گرفتن جواب سواالت 
عده زیادی از مردم در برابر یکــی از چهره های مهم 
سياســی قرار می گيرد، چهره ای کــه نه تنها جایگاه 
سياســی مهمی دارد، بلکه به واســطه التهاباتی که 
این روزها در عرصه های مختلف شــاهدش هستيم، 
حتما حرف های شــنيدنی زیادی خواهد داشت، اما 
ســوال خيلی ها این است که آیا رشــيدپور و برنامه 
حاال خورشــيد گزینه مناسبی برای گفتن پاسخ های 
اساســی از شــخصی مانند وزیر امور خارجه کشور 
است؟ آن هم در شرایطی که مردم نياز به جواب های 
اساسی دارند. البته رشــيدپور فقط به ظریف بسنده 
نکرده و از محمدجواد آذری جهرمی هم خواســته که 
اگر می خواهد شفاف ســازی کند، می تواند ميهمان 
حاال خورشــيد باشــد. این دعوت بعد از تویيت وزیر 
ارتباطات انجام شــد، تویيتی کــه آذری جهرمی در 
آن نوشــته بود: »باید اژدهای ۷ سر فســاد را با همه 
1300 امضــای طایی اش به مســلخ بــرد. در کنار 
برخورد با مفســد، این تنها راه باقی مانده برای اصاح 
فرآیندهای فسادزاست؛ انباشــت پرونده در دستگاه 
قضا و انتظار برخورد سخت، به عنوان تنها راه مبارزه 
با فساد، نه منطقی اســت و نه نتيجه مطلوب خواهد 

داشت. آماده ام؛ اگر ســيمای ملی وقت کافی دهد، به 
تشــریح این فرآیندهای مافياپرور و امضاهای طایی 
فســادزا پرداخته و برای مردم توضيــح دهم چگونه 
دولت الکترونيکی راهکاری برای جلوگيری از فســاد 
اســت و چرا دولت الکترونيکی آن گونه که باید پيش 

نمی رود.«
واکنش مخاطبان تویيتر رضا رشــيدپور به حضور 
ظریف در این برنامه و دعــوت از محمدجواد ظریف 
چندان مثبت نبود. جدا از کســانی که بنابر خواسته 
رشــيدپور سواالتشــان را مطرح کرده بودند و عده 
دیگری که رشــيدپور را به باد بد و بيراه گرفته بودند، 
عده دیگــری هم بودند کــه جمعيتشــان هم اصا 
کم نبود. این افراد رشــيدپور را به جلب توجه متهم 
کرده و گفته بودند که هم زمان برنامه حاال خورشيد 
آن قدر نيست که کفاف پاسخگویی در مواردی مانند 
سياست خارجی و آن چه در انتظار ایران است، بدهد 
و هم رشيدپور نشان داده که آدم این کار نيست و در 
مواجهه با چهره های سياســی بلندپایه چنان که باید 
و شــاید عمل نمی کند. یک طرف ماجرا رشيدپوری 
اســت که قبا وعــده بلندپروازانه مصاحبــه با بيل 
گيتــس، کوفی عنــان و اردوغــان را داده بود و حاال 
هم همه تاشــش را برای خبری شدن حاال خورشيد 
می کند و در ســوی دیگر هم عده ای قــرار دارند که 
ترجيــح می دهند او به همان گرفتــن گفت وگوهای 
جنجالی با افراد حاشــيه دار بپردازد و گرفتن پاسخ از 

مسئوالن را به دیگران واگذار کند. 

با حضور محمدجواد ظریف و دعوت از وزیر ارتباطات، برنامه رشيدپور وارد 
فاز جدیدی شده است

 »حاال خورشید« 
در نقش مدعی العموم

  جمعی از جوانان فعال بیش از یک سال است که اقدام به خانه تکانی صلواتی گلزار 
شهدای بهشت زهرا )س( تهران می کنند. )مشرق نیوز(

  خودروی کالسیک آمریکایی به نام »اولدزموبیل تورنادو«، مدل سال 1966، در 
خیابان های تهران! )خبرآنالین(

  تعطیالت چند روز اخیر، جاده های شمالی را به مرز انفجار ترافیکی رساند. تا جایی که 
خیلی از مسافران کنار جاده شب را به صبح رساندند و در ترافیک ماندند. )ایسنا(

  تصویری عجیب از خودروی پرشیا که برای ورود به طرح ترافیک پالک خود را گچ گرفته 
است! )مشرق نیوز(
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وزیر صنعت، معدن و تجارت با بيان این که در حال حاضر با فشــارهای بيرونی از حوزه سياست های 
خارجی مواجهيم که ابتای به آن گرفتاری هایی برای ما ایجاد کرده است، گفت: در کنار این فشارها و 
تهدیدها فرصت مناسبی نيز برای اقتصاد کشور نهفته است؛ درست است که کاهش ارزش پول ملی خوب 
نيست، اما باید توجه داشت که این کاهش ارزش پول ملی مان مصنوعی است و تهدید بزرگی به حساب 
نمی آید، زیرا می دانيم به خاطر یک عامل بيرونی به ضعف کشــانده شده است، اما برای بخش صادرات 

فرصت خوبی به حساب می آید.

محمد شریعتمداری:  

کاهش ارزش 
پول، فرصت 

بزرگی برای 
صادرات است
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در هر اتاقی ، محل های امن را 
یک  زیر  ) مثالً  کنيد   مشخص 
یا  ستونها  کنار  یا  محکم  ميز 

دیوارهای مجاور آنها(. 

با وجود این که حدس و گمان ها مبنی بر این که ابن سينا در 
اصفهان مدفون است روزبه روز قوی تر می شود، اما از این شيخ 
وارسته در اصفهان جز نام یک خيابان و یک مدرسه موجود 
نيست. اما سوال این است که اگر شواهد بر محل قبر ابن سينا 
در اصفهان روزبه روز قوی تر می شود، چرا مسئوالن در فکر 
پيگيری این مهم نيستند که الاقل مقبره ای برای او بسازند و 

تنها به داشتن نام یک خيابان اکتفا نکنند؟
مقبره ابن سينا

بر اســاس گزارش ایمنا، مهدی فقيهی پژوهشگر ميراث 
فرهنگی نيز با اشاره به این که شواهد و منابع تحقيقات بسيار 
زیادی مبنی بر مدفون بودن ابن ســينا در اصفهان موجود 
اســت، گفته: »در محله دردشت سنگ قبری منوط به ابن 
سينا بوده که معلوم نيســت چه بایی سرش آمده است.« 
او درخصوص وجود قبر ابن سينا در اصفهان افزود: »حدود 
هشت سال پيش در مدرسه ماحســن در محله دردشت 
اســتخوان هایی پيدا شــد که مجددا آنهــا را دفن کردند؛ 
درحالی که با آزمایش های کربنيک می توانستند الاقل به این 
نتيجه برسند که این استخوان ها مربوط به چند  سال پيش 

است.« 
سبقه تاریخی

فقيهی، نویسنده کتاب »اعام اصفهان« درخصوص تاکيد 
منابع تاریخی به محل دفن ابن سينا هم گفته است: »ویل 

دورانت در کتاب تاریخ تمدن خود می نویســد: ابن سينا در 
سفری که به همدان می رفت به بيماری قولنج مبتا شد و 
هرچه معالجه کرد فایده ای نبخشيد و او در شنبه ۶ شعبان 
یا جمعه اوایل رمضان 428 قمــری در بين راه وفات یافت. 
پيکرش را به همدان بردند و در آن جا دفن کردند و چندی بعد 
جسد او را به اصفهان نقل کرده و در دروازه کون گنبد یا تخت 

گنبد مدفون ساختند.«
محله دردشت

این پژوهشــگر ميراث فرهنگی با اشاره به این که از قدیم 
االیام در اصفهان مدرســه ابن سينا ما بين مردم اصفهان به 
نام قبر ابوعلی سينا شهرت داشته، گفته است: »محققان و 
مورخان اصفهان همچون استاد همایی و محمد صدرهاشمی 
برای اثبات وجود قبر ابن سينا در اصفهان و احداث آرامگاهی 
شکوهمند بر مزار او تاش بسيار کردند، اما عاقبت حکومت 
آن زمان )اواخر پهلوی( ضمن برپایی مراسم هزارمين  سال 
تولد ابن سينا در همدان آرامگاهی بر سر قبر منسوب به او برپا 
ساخت. درحالی که هم اکنون در محله دردشت )باب الدشت( 

که از محات شمالی قدیم اصفهان است، در سمت شمال 
شرقی گنبدی به عنوان بقعه مقبره شيخ الرئيس به نام گنبد 
ابن سينا و گنبد ابو علی سينا معروف است که عامه آن را مرقد 
ابو عالی سينا می گفتند و معلوم نشد که دست کدام غاصب 
تبهکار اثر قبر را محو کرد. اما هم اکنون گنبد و بقعه مخروبه 
بر جای است. این گنبد در حدود یکصد و چند متر باالتر از 

مدرسه شفيعيه معروف دردشت واقع شده است.«
چند تکه استخوان 

محسن جاوری، مســئول دفتر باستان شناسی سازمان 
ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان نيز در 
بخشی از ســخنانش با روزنامه ایران در این باره گفته است: 
»متاسفانه حدود ۹0 سال قبل عده ای تصميم می گيرند این 
مکان را بــه زورخانه تبدیل کنند؛ به همين علت محتویات 
داخلی بنا ازجمله ســنگ قبری از جنس مرمر که به گفته 
شاهدان قدیمی بسيار هم زیبا بوده، از جا کنده و به وسيله 
یکی از اوباش محل داخل چاهی انداخته می شود. چند سال 
قبل به وسيله سازمان ميراث فرهنگی گمانه زنی در این مکان 
انجام شد، اما متاسفانه چون در زمان تبدیل به زورخانه ميزان 
تخریب و گودبرداری بسيار بوده اســت، ما توانستيم تنها 
بخش هایی از یک استخوان پا و دست را پيدا کنيم که این هم 
چيز روشنی را ثابت نمی کند و تنها اثبات می کند که زمانی 

شخصی اینجا دفن شده است.«

بازخوانی یک پرونده قدیمی

اسکلت مدفون در اصفهان 
متعلق به کیست؟


