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در باب فشارها برای فیلترینگ و محدودیت بیشتر

شما که با مایکل جکسون هم مشکلی نداری برادر! 
ســیاوش باقی| موج های خبری 
به وجود آمــده در روزهــای اخیر را 
مرور کنیــد:   ازدواج مــردی با دختر 
خردسال، سگ کشی در جنوب تهران، 
مسافرکشی با آمبوالنس و یک سری 
خبر دیگر. موضوعاتی که مهمترین شان 
با واکنش و تصمیم مســئوالن مواجه 
شده یا متوقف شــده و رسیدگی شده 
یا گفته اند کــه پیگیری اش می کنیم. 
اینها مشــتی نمونه خروار است. شاید 
شما مواردی را هم مثال بزنید که شایعه 
بوده و دروغ بوده و اخبار نادرســت یا 
موهنی برای آلــوده کردن فضا و ذهن 
مردم منتشر شده است. اما اوال که بعید 
اســت اخباری داغ تر از آن چه گفتیم 
در چنته داشته باشید، ثانیا خبری هم 
بوده باشد باید دنبالش را گرفت که کی 
و چرا منتشر کرده و اگر می شود با منبع 
برخورد کرد و در هر حال، با رسانه های 
شفاف و قدرتمند ســعی کرد فضایی 
به وجود آورد که شایعه سازان نتوانند 

کاری از پیش ببرند. 
دربــاره آنهــا کــه خبــر ازدواج و 
و  سگ کشــی  و  کودک همســری 
مسافرکشــی آمبوالنس و خبرهایی 
مثل گرداندن دستگاه ام آر آی در شهر 
را منتشر می کنند هم باید ناشر را پیدا و 
از او تقدیر کرد. اگر کسی تخلفی را ثبت 
می کند و به نمایش عمومی درمی آورد 
باید بداند که کار مثبتی کرده. می شود 
بخشــی از این جوایز صدمیلیونی و 
 هزار میلیونی را که در جاهای مختلف 
تقسیم می شــود به همین شهروند 
-خبرنگاران اختصاص داد. مردم باید 
یاد بگیرند که در زندگی خصوصِی هم 
سرک نکشند و حتی اگر توصیه های 
رســمی و اقدامات اشــتباه مدیران 

برای خبررســانی از دیگر شهروندان 
وسوسه شــان می کند، سرشان توی 
الک خودشان باشــد. باید یاد بگیرند   
همدیگر را برای تجسس تماشا نکنند 
و اگر کسی اشتباه یا گناهی می کند آن 
را رســانه ای و ترویج نکنند، اما مسأله 
تخلف و حق الناس فرق می کند. مسائل 
اجتماعی فرق می کند. اگر مسئولی از 
خودروی ســازمانی استفاده شخصی 
می کند باید بداند که مردم می بینند 
و ممکن است رسوا شــود. اگر کسی 
در بانک نوبت را رعایت نمی کند یا در 
خیابان و جاده رفتــارش خطرناک و 
مرگبار است و حتی آشغال در طبیعت 
می اندازد باید بداند که عده ای هستند 
که حتــی حرف هم نزننــد و دخالت 
نکنند، ممکن است تصویرش را بگیرند 

و رسوای عالمش کنند.
آن وقت این وســط با کســانی که 
همچنان دنبال فیلترینگ و محدودیت 
رسانه ها هستند چه باید کرد؟ کسانی 
که صــدای وزیــر ارتباطــات را هم 
درآورده اند و بــه قول او به جای این که 
دنبال مافیای فروش فیلترشکن باشند 
فقط فشــار می آورند که فیلتر شود و 
بسته شود. راســتش این جا با یکی دو 
مثال می خواهیم بگوییم این دوستان 
فیلترینگ طلب یا نیت شان خیر نیست 
یا اطالعات شــان ناقص اســت. مورد 
عمومی اش جایی است که یک رسانه 
معتبر و شناخته شده کشور می آید و 
خبر سهمیه ای شدن بنزین در ساعات 
آخر شب را می دهد. در این وضع معلوم 
است چه خواهد شــد. مردم می ریزند 
در پمپ بنزین ها و سرســام می شود و 

هزاران مشکل درست می شود.
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ماجرای  غم انگیز 
یک تولید کننده 

 لباس ورزشی
و فوتبال ایران 

چطور نوشابه خور 
حرفه ای شدیم؟

پیشخوان در 
خدمت عاشقی 

عالوه بر طرح لباس ها 
که از کمپانی های بزرگ 

کپی شده  اجناس اهدایی 
قدیمی و در انبارمانده 

هستند!

  داستان ورود نوشابه به 
ایران، عالقه زیاد ما و دالیل 
اعتیادمان به نوشیدن آن 

 محرم امسال 
 فضای مجازی به کمک
بازار کتاب آمده است 

لیال مهداد|  پارچه های مشــکی، آیه هایــی از قرآن و 
پرچم هایی به نشــانه عاشــورا و قیام کربال همه جا را به 
تسخیر خود درآورده اند. تمام دیوارهای کاهگلی و آجری ، 
رنگ دیگری گرفته اند، اهالی هم لباس تیره پوشیده اند تا 
باغملک و اراضی یکدست ســیاه پوش باشند. حال وروز 
تمام روســتاهای مبارکه همین اســت. به مرور هیزم ها 
گوشــه حیاط خانه ها روی هم تلنبار می شوند تا روزهای 
تاسوعا و عاشورا زیر دیگ های نذری را گرم کنند. برنج ها 
روی سینی ها باال و پایین می روند، تا پاک و شسته شوند. 
مرغ ها شسته می شوند تا شکم پرشده روی سینی های 
بزرگ راهی حسینیه شوند. همه چیز از شب هشتم محرم 
بعد از اذان مغرب و عشا شروع می شود. این جا رسم است 
تاسوعا را روستایی که میهمان بوده، عاشورا میزبان باشد. 
لیلی سال هاست روز تاسوعا خودش را به اراضی می رساند 
تا ســهمی از نذر مادربزرگش داشته باشد. »شب هشتم 
محرم روستای میزبان نماز مغرب را که به  جا آورد، دسته ای 
راه می اندازد و به سمت روستای میهمان می رود، تا در کمال  
ادب و به سبک و سیاق پدران شان روستای همسایه را برای 
میهمانی تاسوعا دعوت کنند. سالم خوانی هم یکی از رسوم 
قدیمی باغملک و اراضی است. روز تاسوعا دسته های هر 
روستا از حسینیه راهی می شود و  ظهر تاسوعا در مکانی 
که مشخص است به هم می رسند. نخل های بزرگ روبه روی 
هم قرار می گیرند و متنی قدیمی خوانده می شود و نخل ها 
به احترام هم سر پایین می آورند و دسته روستای میزبان 
کنار می رود تا روستای همسایه وارد روستا شود و خودشان 

پشت سرش راه می افتند به سمت حسینیه.« 
روستاهای همجوار »اراضی« این مراسم را در روزهای 
تاسوعا و عاشــورا دارند؛ روســتاهایی مانند اسدآباد 
محله محله می شوند و هرکدام میزبانی تاسوعا یا عاشورا 
را به عهده می گیرنــد.  وقتی وارد روســتاهای اراضی، 
باغملک، اسدآباد، زیباشهر و ... می شوید، بوی نذری هایی 
که روی هیزم ها پخته می شود، تمام فضا را پر کرده است. 
هر خانه ای نذری خودش را دارد. آفتاب تاسوعا که طلوع 
می کند، روستایی که میزبان است، هیزم ها و دیگ هایش 
را آماده می کند و زنان و دختران روســتای میهمان هم 
مسیر روستای همســایه را در پیش می گیرند، تا سهمی 
در پخت نذری داشته باشــند و مردان هم با دسته های 
عزاداری به روســتای میزبان می آینــد؛ رویه ای که روز 
عاشورا تکرار می شود، اما این بار روستای همسایه میزبان 
است و دیگ های نذری را برای میهمانانش آماده می کند. 
صدای اهلل اکبر موذن که در روســتا می پیچد، سینی های 
بزرگ غذاهای تزیین شده روی ســر اهالی می نشیند و 
راهی حسینیه روستا می شوند، تا بعد از نماز صرف شوند. 
دِر هیچ خانه ای بسته نیست . مردان   در حسینیه می مانند، 

تا بعد از غذا مقدمات تعزیه خوانی بعدازظهر را مهیا و همه 
اهالی دو روستا را دور هم جمع کنند. رسم کهن روستای 
اراضی و باغملک از روز هشتم محرم شروع می شود. لیلی 
ساکن اصفهان است و مانند بسیاری از ساکنان اصفهان 
تاسوعا و عاشورا را در اراضی یا باغملک است. »مادربزرگم 
سال هاســت نذری اش را خودش می پزد، مثل بسیاری از 
زنان روســتا، حتی برنجش را روی آتش می پزد، کاری که 
مادر و مادربزرگ هایش انجام می دادند. این جا هر خانه ای 
نذری خودش را می پزد و این درحالی است که هر خاندانی 
در حسینیه یک تکیه دارد و روزهای تاسوعا و عاشورا هر 
تکیه غذای نذری خودش را می پزد، برای همین هر تعداد 

هم عزادار وارد روستا شود، گرسنه نمی ماند.«   
 روســتاهای مبارکه اصفهان سال هاســت تاسوعا و 
عاشورای حسینی را به سبک وسیاق پدران شان برگزار 
می کنند و از میان این روستاها اراضی و باغملک به دلیل 
سینی های بزرگ غذا که با حوصله و سلیقه زیادی تزیین 
شده اند و با ســر دادن اذان ظهر روی سر اهالی روستا به 
سمت حسینیه راهی می شوند، ســر زبان ها افتاده اند. 
روستاهایی که محصول عمده کشاورزی شان برنج است، 
محصولی که پایه اصلی نذرهای روستا به حساب می آید. 
جمعیت 2هزار نفری اراضی و باغملک با طلوع روز تاسوعا 
دست  به کار می شوند و هر خانواده ای در حد توان دیگ 
نذری اش را روی هیزم های آماده می گذارد، تا آیین قدیمی 
روســتا را به جا بیاورد. پخت نذری همزمان با برگزاری 
مراسم دعا و شب زنده داری تاسوعا انجام می شود. اهالی 
روســتا پس از پخت غذا آن را با بهترین تزیین ممکن و 
سینی آرایی، درنهایت ســادگی و خلوص در سینی های 
بزرگ، بر سر نهاده و راهی حسینیه بزرگ روستای اراضی 
می شوند؛ ســینی هایی پر از کباب، مرغ، قرمه سبزی، 
آبگوشت و قیمه. اهالی روســتا تقدس و تکریم نذری 
امام حسین)ع( را از نیاکان شان به یاد دارند و سینی های 
بزرگ با غذاهای تزیین شده  هم بخشی از آیین است که 
هنوز هم اجرا می شود.  علیرضا هم اصفهانی و چندسالی 
است که در این مراسم شرکت می کند. »عزاداران هر دو 
روستا در حسینیه  دور هم جمع می شوند، البته بعد از دور 
هم آمدن دسته های عزاداری و برگزاری رسم سینه زنی در 
کنار برپایی نماز روز تاسوعا. اراضی روز تاسوعا هر  سال 
میزبان حدود 50هزار عزادار غیربومی اســت. جالب این 
است  که هر خانوار به فراخور میزان درآمد خود غذا درست 
می کند. روز تاسوعا کسی از روستا گرسنه بیرون نمی رود، 
چراکه اگر احیانا کسی در حسینیه سیر نشود، در خانه 
اهالی روستا باز است و از گردشگران مدام برای پذیرایی 

دعوت می شود. 
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 اضطراب، فشــار خون باال، 
ضربان نامنظــم و تپش قلب، 
مشکالت  کلسترول،  رفتن  باال 
بــارداری و حتــی ســرطان؛ 
هیچ کدام اینها نوشابه خورها را 

قانع نکرد ...


