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خط  خبر 

شليك پليس قاچاقچيان مواد را 
متوقف كرد

خط قرمز: چهار قاچاقچى در تور اطالعاتى مأموران 
پليس زمينگير و 200 كيلوگرم مواد مخدر كشف شد.

فرمانده انتظامى اســتان خراســان گفت: با كســب 
خبرى مبنى بر ورود يك محموله مواد افيونى به حوزه 
استحفاظى استان با يك دستگاه خودرو سوارى سمند، 
موضوع دردســتور كار تيمى از عمليــات ويژه پليس 

مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
ســردار قادر كريمى افزود: مأموران پس از تحقيقات 
گسترده ميدانى، خودرو حامل مواد را در محور سبزوار-
نيشــابور رديابى كردند و با كنترل نامحســوس آن را 
در مبادى ورودى شهر مشهد با اســتفاده از قانون به 

كارگيرى سالح متوقف كردند.
وى اظهار داشت: در اين عمليات سه قاچاقچى دستگير 
و در بازرسى از خودرو مذكور، 121 كيلوگرم حشيش 
كشف شــد. وى افزود: طى عملياتى ديگر نيز پليس 
مبارزه با مواد مخدر استان با همكارى پليس مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان گناباد با شناسايى و توقيف يك 
دستگاه پژو405 حامل مواد افيونى، در بازرسى از آن 

77 كيلو و 500 گرم ترياك را كشف كردند.
ســردار كريمى در پايان گفت: در مجموع طى اين دو 
عمليات، چهار قاچاقچى دستگير و راهى دادسرا شدند.

دستگيرى سارق نوزاد 2 روزه در 
همدان

مهر: فرمانده انتظامى اســتان همدان از دستگيرى 
ســارق نوزاد دو روزه در كمتر از 24 ســاعت در شهر 

همدان خبر داد.
سردار كامرانى گفت: در پى گزارش سرقت نوزاد پسر دو 
روزه از بيمارستان فاطميه همدان، موضوع در دستور 
كار كارشناســان اداره مبارزه با جرايم جنايى پليس 

آگاهى استان قرار گرفت.
وى افزود: با بررســى دوربين مداربســته بيمارستان 
مشخص شد مردى با در دست داشتن قنداق يك طفل 
از در پشت بيمارستان خارج و سوار تاكسى پرايد شده 
و بعد از حدود پنج دقيقه زن جوانى هم از بيمارستان 

خارج شده و همراه با وى محل را ترك مى كند.
در تحقيقات صورت گرفته راننده تاكســى شناسايى 
و در اظهاراتش گفت: مقابل بيمارستان فاطميه براى 
مسافركشى توقف كرده بودم كه خانمى به من مراجعه 
و بيان داشت فرزندم در بيمارستان بسترى است وازمن 

خواست به در پشت مراجعه كنم.      
ســردار كامرانى عنوان كرد: درادامه مقصد مسافرزن 
شناسايى و طى بازرسى محل طفل ربوده شده مشاهده 
و به همراه زن جوان كه در محل حضور داشت به پليس 

آگاهى منتقل شد.
وى بيان كرد: طــى بازجويى هاى صــورت گرفته 
متهم معترف شد كه حدود 10 سال است كه ازدواج 
كرده ولى بــه داليل پزشــكى نمى توانــد بچه دار 
شــود، به همين دليل تصميم به ربودن نوزاد پسراز 

بيمارستان گرفته است.

جنگنده ارتش در حسن آباد اصفهان سقوط كرد
مهر: يك فروند جنگنده اف 7 ارتش در 20 كيلومترى حسن آباد اصفهان(جرقويه 
عليا ) سقوط كرد.جنگنده اف 7 متعلق به ارتش است و گفته مى شود پيش از 

سقوط دو خدمه آن از جنگنده خارج شده اند.
يك مقام مسئول در پدافند هوايى اصفهان در اين زمينه گفت: هنوز دليل اين 

حادثه مشخص نيست.

دادستان مشهد خبر داد
متهم فرارى يك پرونده كالهبردارى به كشور 

برگردانده شد
خط قرمز- عقيلى: غالمعلى صادقى، دادستان عمومى و انقالب مركز استان 
خراسان رضوى گفت: متهم فرارى پرونده با هويت «م-گ» مى باشد كه مدتى 
پيش از كشور خارج شده بود. قاضى صادقى تصريح كرد: با پيگيرى هاى جدى 
بازپرس شعبه 217 دادسراى عمومى و انقالب مركز استان متهم سرانجام روز 
گذشته به كشور بازگشت و تحقيقات از نامبرده توســط بازپرس ويژه پرونده 
كالهبردارى آغاز شده است.دادستان مركز استان گفت:  توضيحات بيشتر راجع به 
پرونده و متهم مذكور پس از تكميل تحقيقات و سير مراحل قانونى توسط بازپرس 

پرونده به اطالع عموم مردم خواهد رسيد.

نجات پسر 12 ساله از باتالق
ايسنا: سرپرست روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى 
تبريز از نجات پسر نوجوان گرفتار در باتالق خبر داد.سيد يعقوب موسوى گفت: 
جمعه شب گذشته طى تماس مردمى با سامانه 125 ماجراى گرفتار شدن پسر 
نوجوان در باتالق اعالم شد.به همين واسطه به سرعت گروه نجات ايستگاه شماره 
9 به محل حادثه اعزام شد. وى ادامه داد: آتش نشانان به محض حضور در صحنه، 
شاهد فرو رفتن يك نوجوان 12 ساله در باتالقى واقع در مرزداران شدند كه پس 
از دقايقى از باتالق بيرون كشيده شد.وى تشريح كرد: اين حادثه زمانى رخ داد 

كه حادثه ديده به همراه دوستانش در نزديكى محل حادثه مشغول بازى بودند.

پلمب يك مركز توزيع داروى
 تاريخ مصرف گذشته 

فارس: يك انبار دارويى و يك واحد توليد كاالهاى يك بار مصرف پزشكى در اطراف 
تهران پلمب شدند.مديركل تعزيرات حكومتى استان تهران گفت: روزگذشته يك 
انبار دارويى دراطراف تهران شناسايى شد كه در آن مكان داروهاى تاريخ مصرف 
گذشته و قاچاق نگهدارى مى شد.در ادامه مركز مذكور پلمب شد. وى تصريح كرد: 
همچنين همزمان واحد ديگرى در اطراف تهران از سوى بازرسان سازمان تعزيرات 
حكومتى شناسايى شد كه اقدام به توليد كاالهاى يك بار مصرف لوازم پزشكى 
مى كرد. وى افزود: اين واحد توليدى هم به دليل نداشتن مجوز و رعايت نكردن 

استانداردهاى الزم از سوى تعزيرات حكومتى استان تهران پلمب شد. 

يك كشته و 2 مجروح 
براثربرخوردسوارى با پايه پل

پايگاه خبرى پليس: بر اثر برخورد يك دستگاه خودروى پژو پارس با پايه پل در 
محور ياسوج-اصفهان يك تن كشته و دو نفر مجروح شدند.رئيس پليس راه استان 
كهگيلويه و بويراحمد گفت: عصر روز گذشته در محور ياسوج-اصفهان (تقاطع 
جدول غوره) يك دستگاه خودروى پژو پارس بشدت به پايه پل و سپس به يك 
دستگاه خودروى پرايد برخورد كرد.وى افزود: در اين سانحه، راننده هر دو خودرو 

و يك سرنشين پژو پارس مجروح و به بيمارستان منتقل شدند.
وى علت تصادف را بى توجهى راننده پژوپارس به جلو و سرعت غيرمجاز اعالم 
مى كند و در ادامه تصريح كرد: سرنشــين خودروى پژو پارس به دليل شــدت 

جراحات وارده در بيمارستان جان خود را از دست داد.

خط شهرستانها

خط قرمز-عقيل رحمانى: روز گذشــته 
عامل اصلى آدم كشى در ميدان جمهورى 
اسالمى مشهد وهمدستانش بادستور قاضى 
ويژه قتل عمد و تحت تدابير امنيتى ويژه اى 
به محل جنايت منتقل شــدند و اقدامات 
گانگســترى خود را در حضور مقام قضايى 

بازسازى كردند.
ساعت 11 صبح روزگذشته نيروهاى يگان 
امداد در محل مستقر و اقدامات تأمينى خود 

را آغاز كردند.
در ادامه ســرهنگ كارآگاه حميد رزمخواه 
رئيس پليــس آگاهى اســتان كه در محل 
حضور داشــت پس از هماهنگى با قاضى 
احمدى نژاد دستور انتقال قاتل اجاره اى و 

همدستانش به محل جنايت را صادر كرد.
لحظاتى بعــد ون حامل ســه متهم اصلى 
پرونده جنايى وارد منطقه بازسازى صحنه 
جرم مى شود. پس ازآن خودروى پرايد 111 
نوك مدادى كه عامالن تيراندازى به واسطه 
آن از محل قتل متوارى شــده بودند نيز به 
محل آورده شــد و دقيقاً به نحوى درمحل 
پارك شــد كه روز جنايت در محل توقف 

كرده بود.
چند دقيقه بعد قاضى ويــژه قتل عمد در 
حاشــيه ميدان جمهورى اسالمى حضور 
پيدا كرد و دستور آغاز بازسازى صحنه جرم 

را صادركرد.
در خــودروى ون پليس آگاهى گشــوده 
مى شــود و قاتل اجــاره اى به همــراه دو 
همدستش در حالى كه دســتبند و پابند 
دور دســت و پاهاى آن ها حلقــه زده بود 
خارج مى شــوند و كنار خودروى پرايد قرار 

مى گيرند.
ابتــدا مقــام قضايــى مفــاد قانــون 
194،190و195 قانــون آيين دادرســى 
كيفرى مبنى براينكــه متهمان مى توانند 
براى خود وكيل اختيار كننــد در غير آن 
وكيل تسخيرى براى آن ها انتخاب خواهد 
شد،همچنين همكارى در زمينه كشف جرم 
مى تواند منجر به تخفيف مجازات شود، به 

سه عضو باند تفهيم شد.
قاضى پرونده ازمتهمان مى خواهد هر كدام 
دقيقاً بازگو كنند كه روز تيراندازى چطور 

وارد صحنه شده اند وچه كرده اند.
اين گزارش حاكى اســت،در ادامه راننده 
پشــت فرمان پرايد 111 قــرار مى گيرد، 
ماموران اســلحه كالش را در اختيار قاتل 
اجاره اى قرار مى دهند و اوهم روى صندلى 
عقب پرايد نوك مدادى مى نشيند. نفر سوم 
هم كمى آن طرف تر قــرار مى گيرد و رو به 
قاضى ويژه قتل مى كند و مى گويد: آن روز 

من زيرپل ميدان جمهورى اسالمى پياده 
شدم و بعد وارد يكى از كوچه ها شدم و رفتم.

در ادامــه ديگر عضو باند كه پشــت فرمان 
پرايد بود، گفــت: زمانى كه او(نفر ســوم) 
خودروى هدف را براى ما شناســايى كرد، 

زيرپل پياده اش كرديم.
او آن موقع گفــت: فكر مى كنم ماشــين 
(خودروى پژوى مقتوالن) همين اســت و 

چيز ديگرى نگفت. 
راننده در پاسخ به ســؤال قاضى ويژه قتل 
عمد كه از او خواســت دقيقــاً نحوه توقف 
خودروجلوى خودروى مقتوالن را توضيح 
دهد گفت: حــدود 20 متر جلوتر خودرو را 
متوقف كردم و عامل اصلى (قاتل اجاره اى) 
با اسلحه از خودرو پياده شد و به سمت در 

شاگردخودروى آن ها رفت.

وى ادامه داد: من ماســك سفيد به صورتم 
زده بودم كه كمى هم از صورتم پايين آمده 

بود.
پس از آن نوبت به قاتل اجاره اى مى رســد 
وقاضى احمدى نــژاد از او مى خواهد نحوه 

تيراندازى به سوى مقتوالن را بيان كند.
متهم اصلى در حالى كه از در عقب خودروى 
پرايد 111 پياده مى شود و اسلحه را به سمت 
شيشــه خودروى مقتوالن نشانه مى گيرد، 
مى گويد: هنگامى كه به سمت خودرو رفتم 
شيشه خودرو باال بود. من فردى را كه سمت 

شاگرد نشسته بود به رگبار گلوله بستم.
در حين تيراندازى يك مرتبه گلوله درجان 
اسلحه گير كرد. به سرعت رفع گير كردم.   
اسلحه را دودســتى گرفته بودم و به سمت 
سينه فردى كه سمت شــاگرد نشسته بود 
به صورت رگبار شــليك كردم. دركل 18 
تير به ســمت آن ها شــليك كردم. تعداد 
گلوله هاى شليك شده را زمانى كه به خانه 

رفتم شمردم.
مقــام قضايــى از او مى خواهــد چگونگى 
هدف قــرار دادن راننده خــودروى پژو را 
هم به صورت دقيــق توضيح دهد كه عامل 
جنايت بدون مكث پاسخ داد: من به سمت 
او تير انــدازى نكردم. زمانى كه به ســمت 
نفراول شــليك كردم، تيرها از بدن او عبور 
كرد و به راننده خورد. پس از تيراندازى سوار 
خودروى پرايد شــدم و همراه با راننده به 

سمت ميدان آزادى فرار كرديم.
پس ازاعالم پايــان بازســازى صحنه 
جرم توســط مقام قضايى، قاضى على 
اكبر احمدى نژاد گفــت: براى افرادى 
كه در پرونــده مذكور بــه عامل اصلى 
(قاتل اجاره اى) كمــك كرده اند، اتهام 
معاونت در قتل در نظــر گرفته خواهد 
شد، تعداد آن ها هم ســه نفر مى باشد؛ 
همچنين با توجه به مســتندات موجود 
اين احتمال وجود دارد كه براى برخى 
از اعضــاى باند، اتهــام محاربه در نظر 

گرفته شود. 
وى ادامــه داد: درتحقيقــات قضايــى 
اطالعاتى به دســت آمده اســت كه بر 
اســاس آن احتمال مى رود عامل اصلى 
جنايــت در پرونــده قتــل ديگرى هم 
دخيل باشــد كه موضوع در دســتگاه 

قضايى در حال بررسى مى باشد.
اين گزارش حاكى است، حادثه تيراندازى 
در ميدان جمهورى اسالمى 22ارديبهشت 
گذشته به وقوع پيوســت كه طى آن قاتل 

اجاره اى دونفر را در مشهد به قتل رساند.

با حضور مقام قضايى صورت پذيرفت

بازسازى صحنه جنايِت قاتل اجاره اى 

11 16

زنده ياد «سيف اهللا داد» ماندگار ترين فيلم سينماى ايران 
درباره فلسطين را ساخته است

ءبازمانده «داد»
ماموستا دكتر عابد نقيبى در گفت وگو با قدس آنالين:

آزادى، اساس منشور حقوق بشر 
حكومت علوى است

پرونده قدس به مناسبت سالگرد ارتحال امام

از نيمه خرداد
گفت وگو با حاجى ناظر
خادم افغانستانى بيت امام   در نجف اشرف

امام بين ايرانى و 
مهاجر فرق نمى گذاشت

روايت آيت اهللا محمدهاشم صالحى 
از سال هاى حضورش در نجف اشرف

شهيد صدر مى گفت 
در خمينىذوب شويد

بررسى جديدترين كتاب 
هدايت اهللا بهبودى  

الف الم، مثل امام

يادداشتى از على اصغر سيد غراب
استاد ادبيات فارسى دانشگاه ليدن هلند

خمينى شاعر

صفحه 10صفحه 14

صفحه 11 صفحه 14
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مردم

حا شيه

ماجراى حاجى ناظر
 از بيرون شدن از عراق تا رسيدن به مشهد

به غذاها دست نزديم تا فتواى امام برسد

 حاجى ناظر، شما كالً چند سال عراق بوديد؟
از ســال 42 رفتم عراق. اول 6 سال در نانوايى كار كردم. بعد هم پنج سال 

خدمت حضرت امام(ره) بودم، تا اينكه من را گرفتند و انداختند زندان. 
 چرا گرفتنتان؟

مهاجران را مى گرفتند و مى فرستادند كشورشان. آن موقع من مسئول خريد 
بيت امام(ره) هم بودم. رفته بودم خريد كه من را گرفتند.

 اين خريدها را براى بيت امام(ره) مى بردند. درست است؟
بله. هم احتياجات خانواده امام(ره) بود و هم غذاى ما كارگرها. 

 و چطور دستگير شديد؟
روز پنجشــنبه اى بود، رفته بودم شارع صادق براى خريد. سه نفر از روبه رو 
آمدند. سالم عليكى كردم. بعد يكى از آن ها پرسيد: كجا مى روى؟ گفتم: بازار. 
گفت: چه مى خواهى بخرى؟ خريد ها را گفتم. گفت: ميهمانى دارى امشب؟ 
گفتم: نه. من كارگر آيت اهللا خمينى ام. بعد گفت: بيفت جلو برويم. گفتم: ما 

اقامت داريم. گفت: اقامت تو با قندره (كفش) من برابر است!
 بعد از دستگيرى شما را كجا بردند؟

اول ما را آوردند طرف صحن حضــرت امير(ع). كل دورتادور حرم را مأمور 
گرفته بود. ما را تا ساعت 9 شب همان جا نگه داشتند. بعد ما را بردند جايى 
به نام «دارالعجزه». حدود ساعت 11شب مرحوم سيد عبداهللا شيرازى - كه 

بعدها در باالخيابان مشهد بيت داشت - را هم با پسرش آوردند. 
 چند نفر را آن روز گرفته بودند؟

اول تقريبا 2000 تا 3000 نفر بوديم. همه را آوردند دارالعجزه و تا روز شنبه 
20هزار نفر شــديم. به همه مان هم همان جا اتاق دادند. از همان روز هم تا 
روز يكشنبه هر وعده اى از طرف بيت امام خمينى(ره) به هر نفر يك ليوان 
شــير، يك سيب، يك تخم مرغ آب پز و يك نان گندم مى دادند. تا آن موقع 
هم كسى از نان دولت عراق نخورد و منتظر ماندند كه امام فتوا بدهند. امام 
فرموده بودند: چون اين افراد زندانى هستند، نان دولت بر آن ها حالل است. 

 و گفتيد كه 61روز در همان جا زندانى بوديد؟
فقط يك روز در هفته اجازه مى دادند با دو مأمور بيرون برويم. نوبت من كه 
رســيد، گفتم مى روم صحن حضرت امير(ع) و بيت آقاى خمينى(ره). روز 
شنبه نوبت من بود. اول رفتم حرم زيارت كردم و نماز خواندم. بعد هم رفتم 
دفتر امام(ره). يادم هست همه فرش هاى امام را هم جمع كرده بودند و فقط 
جايى كه خود ايشان نشسته بودند، يك حصير پهن بود. خدمت امام رسيدم. 
بعد هم كه خواستم بيايم بيرون، يكى از نزديكان امام(ره) بسته اى را به من 
داد كه وقتى بيرون اتاق نگاه كردم، ديدم 50هزار دينار داخلش است. رفتم 

داخل و گفتم: حضرت امام اين زياد است. فرمودند: شما گرفتاريد.
 هفته هاى بعد هم توانستيد ديدن امام(ره) برويد؟

بله. كمى كه با اين سربازها آشنا شدم، يكى از سربازها به يكى ديگر گفت: 
«اين اهل فرار نيست.» من هم مى گفتم: « من اينجا خانه و زن و بچه دارم.» 
خالصه وقتى به من اعتماد كردند، هر هفته ســر شــارع صادق توى يك 

قهوه خانه مى نشستند و من هم مى رفتم حرم و بعد هم زيارت امام(ره).
 و سرنوشت شما در دارالعجزه چه شد؟

تا 61 روز آنجا بوديم. بعد آمدند و اعالم كردند كه اگر خانه يا ماشين داريد 
بفروشيد كه فالن تاريخ شما را از عراق خارج مى كنند. خالصه چند تا ماشين 
آمد و ما را بردند خانه تا همه وسايل را جمع كرديم. يادم هست حتى به من 
گفتند: «حاجى برو هر چه پول دارى، براى خودت چاى بخر. توى ايران ضرر 
نمى كنى. » من هم رفتم 20كيلو چاى خوب عراقى خريدم با 10حلب روغن 
زرد. بعد هم گفتند: «برو سه تا خانوار از اقوامت را هم بياور تا همگى توى يك 

ماشين باشيد. خالصه ما را آوردند لب مرز و پياده كردند. 
  و چطورى گذرتان به مشهد افتاد؟

از قصر شــيرين ما را آوردند شاه عبدالعظيم. همان جا هم هر كس استخاره 
كرد كه كجا برود. بعضى ها استخاره كردند و رفتند سوريه، برخى رفتند قم. 
من هر چه استخاره كردم، سوريه و قم و شاه عبدالعظيم خوب نيامد. هر چه 

استخاره كردم، مشهد خوب آمد. اين بود كه آمدم مشهد.

جلوى پاى مسئوالن عراقى 
 بلند نمى شدند

روز انفجار حرم مجروح شدمغذاى ما از بيت امام  مى آمد 

يــادم هســت وقتى برخى مســئوالن 
عراق به خانه علماى ديگر ســاكن عراق 
مى رفتند، بعضى ها برايشــان شربت و 
پذيرايى مى بردند، ولى در بيت امام(ره) 
پذيرايى همان چــاى بود. قبل از اينكه 
مسئوالن عراقى برسند، امام(ره) به من 
مى گفتند: «اين هــا را چاى بدهيد.» بعد 
خودشان از اتاق مى رفتند بيرون و وقتى 
آن ها مى رسيدند، يا سيد احمد يا شيخ 

محمد رضوانى مى رفتند امام(ره) را صدا مى زدند تا آن ها جلوى پاى امام(ره) 
بلند شــوند نه امام جلوى پاى آن ها. بارها اين برخورد امام را با مســئوالن 

عراقى ديده بودم.

ما سه نفرى كه در ميهمان خانه امام(ره) 
كار مى كرديــم، هــر كدام يك ســاك 
همراهمان داشــتيم كه شب هر چيزى 
كه غذاى خانه امــام(ره) بوده، به ما هم 
مى دادند. به طور كلــى حضرت امام(ره) 
به ما كه هر سه از مهاجرين بوديم خيلى 
لطف داشــتند. حتى درباره طلبه ها هم 
همين طور بود. خيلى از آقايان بودند كه 
طلبه هاى ايران را 40هزار دينار مى دادند و 

طلبه هاى مهاجر را 30هزار دينار. حضرت امام(ره) ولى اين طور نبود. ايشان 
فرقى بين ايرانى و مهاجر نمى گذاشتند. 

روزى كه انفجار حرم امام رضا(ع) شــد، 
من توى باالســر نماز مى خواندم. من را 
هم بردند بيمارستان موسى بن جعفر(ع). 
دو روز آنجا بســترى بــودم. وقتى كه 
مى خواستم بيايم، يكى از پرستارها يك 
كارت داد و گفت: «آخر برج بيا.» گفتم: 
براى چى؟ گفــت: «مى خواهند هزينه 
درمان و مجروحيتتــان را بدهند.» اين 
حرف در نظر من خيلى ســخت آمد. با 

خــودم گفتم اين پول را بگيرم و اين زيارتى كه برايش مجروح شــده ام را 
بفروشم؟ گفتم: «خواهر! ما به اين پول  احتياجى نداريم الحمدهللا.»

گفت وگو با حاجى ناظر، خادم افغانستانى بيت امام   در نجف اشرف كه حاال روزگار كهنسالى را در محله گلشهر مشهد مى گذراند

امام بين ايرانى و مهاجر فرق نمى گذاشت

 وقتى برگشتيد ايران به چه كارى مشغول شديد؟
آن موقع كه نجف بوديم، عرب ها گوســفند مى آوردند براى ذبح و عقيقه و من هم 
روش ذبح و آداب آن را بلد نبودم. بعدها همين دعاى عقيقه، ذبح و قربانى را مرحوم 
سيد احمد آقا به من ياد داد. اكنون هم براى همين ذبح و عقيقه مى روم و گوسفند 

مى كشم. البته اوايل مدتى باغ تره كار مى كردم.

 بعد از بازگشت امام(ره) به ايران هم توانستيد ايشان را ببينيد؟
بله. ســال اول كه آمدند، ما رفتيم و خيلى آسان توانستيم ببينيمشان. يادم هست 

شناختند و خيلى احوال پرســيدند. گفتند: «اگر اينجا مى آيى يك مسجد براى تو 
بگيريم.» يعنى مى خواســتند جايى معرفى كنند كه من خادم شوم. ولى من گفتم: 
«همان شبى كه آمديم ايران، استخاره كرديم. فقط مشهد خوب آمد.» همان جا هم 
لطف كردند و پولى به من دادند. يك سال بعد هم دوباره رفتم، ولى اين دفعه خيلى 
ســخت ديدم ايشــان را. يعنى هر چه به نگهبان ها التماس كردم كه من خادم امام 
بوده ام، نگذاشــتند بروم داخل. خالصه 9روز پشت درِ جماران ماندم. روز نهم وقتى 
رفتم خدمت ايشان، پرســيدند: كى آمديد؟ گفتم: 9روز پيش آمدم، ولى من را راه 
ندادند.» امام نگهبان را صدا كردند و گفتند: «چرا ايشان را معطل كرديد؟» آن نگهبان 

گفت: «مى ترسيدم به شما آسيبى برسد.» امام فرمودند: «اگر مى خواست من را بكشد، 
همان نجف كشته بود.» اين آخرين بارى بود كه امام را ديدم.

 از روز رحلت امام(ره) هم خاطرتان هست؟
موقــع فوت امام(ره) در هميــن باغ تره هاى اطراف كار مى كــردم. ولى وقتى راديو 
خوانــد كه حضرت امام(ره) فوت كرده اند، خــودم را همان جا انداختم. هر چه هم 
كه صاحب كار گفت نرو، گفتم: نه. امروز كار بر ما حرام اســت. از همان جا تا خانه را 

گريه كردم. 

خاطره حاجى ناظر از روز رحلت امام خمينى

امروز كار بر ما حرام است...  

 قصه زندگى حاجى ناظر از كجا شروع 
مى شود؟

من هم يكى مثل بقيه. فقط به لطف خدا پنج 
سالى را در نجف خدمت امام(ره) بودم.

 به نظرم بهتر اســت از همين جا شروع 
كنيم. چطور شد كه شما گذرتان به نجف 

و بيت امام(ره) افتاد؟
من در سنه 42 از افغانستان پاسپورت گرفتم. 
آن موقع پاســپورت 750 روپيه افغانى بود كه 
اكنون پول يك پفك هم نمى شــود. بعد رفتم 
در نجف اشرف 6 سال در نانوايى كار كردم. بعد 
هم به واسطه پسرخاله پدرم، شيخ محمدعلى 

فاضلى كه امام هم بسيار او را دوست داشتند، 
خدمت امام رســيدم. يادم هست خانه ما هم 
در نجــف نزديك خانه شــيخ محمدعلى بود. 
يــك روز آمــد و گفت: «حاجى بــرو در خانه 
حضرت امــام(ره). امام به مــن فرمودند يك 
نفــر را بياور در خانه كار كند.» دو ســه دفعه 
آمد كه حاجى ناظر برو خانه حضرت امام(ره). 
مــن گفتم: شــيخ! تــو وقتى منبــر مى روى 
300نفــر را درس مى دهى، 30 هزار دينار هم 
شــهريه ات اســت. من هم در ماه 100، 110 
هزار دينار در نانوايــى كار مى كنم. گفت: «تو 
ديوانه اى كه اين پول را بــا پول امام(ره) برابر 

مى كنى.»

 پــس شــما قبــل از اين امــام را 
نمى شناختيد؟

فقط اسمشــان را از همين شــيخ محمدعلى 
فاضلى شــنيده بودم. مثال از ايشــان پرسيده 
بودم كه وجوهاتمان را به چه كســى بدهيم؟ 

مى گفت: «به آقاى خمينى كه اعلم است.»

 ولى نمى خواستيد قبول كنيد؟
اول نه. تا اينكه يــك روز رفتم خانه ام، خانمم 
گفــت: حاجى چــه كار كــردى؟ گفتم: چرا؟ 
گفت: «امروز حاجى فاضلــى آمد اينجا، چاى 
آوردم با ميوه، ولى نخورد.» حاجى فاضلى آمده 
بود كه دوبــاره بگويد ما به فرد ديگرى اعتماد 

نداريم، تو خودت بيا و برو ميهمان خانه حضرت 
امام(ره). خالصه خانمم گفت كه بيا و برو پيش 
امام(ره). تا خانمم اين را گفت، بلند شدم رفتم 
در خانــه حاجى فاضلى. بچــه اش آمد دم در. 
گفتم: «حاج آقا را ســالم برسانيد. فقط من را 
10روز مهلت بدهد تا به صاحب نانوايى بگويم 

براى خودش نفرى پيدا كند.»

 و رفتيد بــراى خدمت در ميهمان خانه 
حضرت امام(ره)؟

بله. در ايــن خانه كه حكم دفتــر امام(ره) را 
داشــت، طبقه پايين دو تا بــرادر بودند به نام 
حــاج ابراهيم و حاج اســماعيل. حاج ابراهيم 

كه يكى دو ســال پيش فوت كــرد، ولى حاج 
اســماعيل به گمانم زنده است. كار ما هم اين 
بود كه بــراى ميهمان هايى كه مى آمدند چاى 
بريزيم. اوضاع هم اين طور نبود كه مثال چيزى 
غيــر چاى بياوريم. اگــر 10 نفر مى آمد، 10تا 
چاى مى آورديم. اگر 20نفــر بودند 20تا. من 
هــم كارم اين بــود كه دم در مى نشســتم و 
هر كســى مى آمد، چاى را برايــش مى بردم. 
بعــد هم چشــم مى كشــيدم كــه ببينم كى 
استكانش خالى مى شــود، مى رفتم استكانش 
را جمع مى كــردم و مى پرســيدم: «آقا! چاى 
بياورم؟» تــا 20 تا چاى هم اگر طلب مى كرد، 

مى آوردم.
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 مردم/ آرمان اورنگ  گفت و گو با حاج ناظر حســين 
ابراهيمى (نجفى) خيلى ساده نيست، بخصوص اينكه 
بعد 55سال دورى از افغانستان، هنوز فارسى را با لهجه 
آن ديار صحبت مى كند. كار اما وقتى دشوارتر مى شود 

كه به خاطرات روزهاى نجفش مى رسد. آنجاست كه زبان 
فارسى با تركيب نامشخصى از زبان عراقى و افغانستانى 

تركيب مى شود و كار را دشوارتر مى كند.
او اصالتاً افغانستانى اســت، اما اجبارى اش را كه تمام 

كرده، عطاى وطن را به لقايش بخشــيده و اول ساكن 
نجف و بعد به سبب راه دادن استخاره اى، مشهدى شده. 
گفت و گوى حاج ناظر اما به سبب هيچ كدام از اين  سفرها 

نيست كه خواندنى است. 

حرف هــاى او را بايد همين روزها شــنيد، آن  هم به 
خاطر پنج ســالى كه خــادم بيت امــام(ره) بوده و 
چشم هايى كه هنوز هم بعد از يادآورى 14خرداد خيس 

مى شود. 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقاي ولی عارفی س��وگلی تپه دارای شناس��نامه شماره 1721 به شرح دادخواس��ت به کالسه 970224 / 1 ش از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مرحوم موالقلی عارفی س��وگلی تپه به شناس��نامه 
شماره 520 در تاریخ 1397/02/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر است به : 1 – ولی 
عارفی س��وگلی تپه فرزند موالقلی به شناسنامه ش��ماره 1721 متولد 1347 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی ( 2 –یعقوب 
عارفی س��وگلی تپه فرزند موالقلی به شناس��نامه ش��ماره 1411 متولد 1345 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی ( 3 – منیژه 
عارفی س��وگلی تپه فرزند موالقلی به شناس��نامه شماره 1046 متولد 1336 صادره از میاندوآب ) دختر متوفی ( 4 – منیره 
عارفی س��وگلی تپه فرزند موالقلی به شناس��نامه شماره 2078 متولد 1352 صادره از میاندوآب ) دختر متوفی ( 5 – مهری 
عارفی س��وگلی تپه فرزند موالقلی به شناس��نامه ش��ماره 1409 متولد 1343 صادره از میاندوآب ) دختر متوفی ( 6 – اکرم 
عارفی س��وگلی تپه فرزند موالقلی به شناس��نامه ش��ماره 2079 متولد 1354 صادره از میاندوآب ) دختر متوفی ( 7 – الله 
زر جعفریان فرزند رضا به شناس��نامه ش��ماره 61 متولد 1315 صادره از میاندوآب ) همسر متوفی ( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور به اس��تناد ماده 362 قانون امور حبسی را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��رآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد .  9703614
خلیل نقی پور 

 رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب
 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم گلعذار امامی دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 970266 / 57 ش از این شورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محرم حاتم زاده به شناس��نامه ش��ماره 12 در تاریخ 1397/01/21 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر اس��ت به : 1 – هادی حاتم زاده فرزند محرم به ش��ماره 
شناس��نامه 6400028420 ) پس��ر متوفی ( 2 – گلعذار امامی فرزند نعمت بش��ماره شناسنامه 5 ) همسر متوفی ( اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حبس��ی را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد .  9703615
عیدی 

 رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

» آگهی ابالغ وقت رسیدگی به متهم مجهول المکان «
بموجب پرونده  کالس��ه 970084 / 105 کیفری – به متهم مجید محمد امین فرزند محمدامین که مش��خصات بیشتری از 
وی در دس��ترس نمی باش��د به اتهام خیانت در امانت حسب ش��کایت آقای فایق شکیبا تحت تعقیب قضایي است به وسیله 
این آگهی ابالغ می ش��ود جهت رس��یدگی به اتهام خویش در مورخه 1397/07/11 ساعت 30/ 8 صبح تعیین وقت گردیده 
اس��ت که به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور 
کیف��ري ، مرات��ب یک نوب��ت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار آگهی و به نامبرده ابالغ مي گردد تا جهت پاس��خگویي 
و دفاع از بزه انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر ش��ود در غیر اینصورت جلس��ه معنونه دادگاه غیاباً رس��یدگی و اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود .9703616
خدادادی – رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری2 شهرستان ارومیه

» آگهی ابالغ دادنامه به خوانده بهنام عزیززاده«
پرونده کالسه 9609984412500105 شعبه 105 دادگاه کیفری دو مجتمع شهید بهشتی شهرستان ارومیه ) 105 جزائی 

سابق ( تصمیم نهایی دادنامه شماره 9709974412500213
خواهان : آقای حمید محمودی فرزند نورمحمد به نشانی آذربایجان غربی ، ارومیه – زندان مرکزی ارومیه

خوانده : آقای بهنام عزیززاده به نشانی آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان کاشانی ، کوی کیوان
اتهام : اعسار از پرداخت محکوم به

 ) رأی دادگاه (
در خصوص دادخواست آقای حمید محمودی فرزند نورمحمد به طرفیت آقای بهنام عزیززاده بخواسته صدور حکم بر قبول 
اعس��ار از پرداخت یکجای محکوم به و تقس��یط پرداخت آن ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اینکه شهود تعرفه شده 
از س��وی خواهان اظهارات متناقضی را از وضعیت ش��غل و درآمد ایشان ارائه و احدی از شهود حتی آدرس منزل خواهان را 
نداش��ته و از وضعیت خانواده و فرزندان ایش��ان اطالعی نداشته لذا اعس��ار خواهان برای دادگاه محرز نبوده مستنداً به ماده 
197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطالن دعوی صادر و اعالم می نماید . رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز 

پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مي باشد . 9703618
خدادادی – رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری2 شهرستان ارومیه

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9601049 
بدین وس��یله به آقایان محمد جلیل بیننده فرزند عبداله به ش��ماره شناسنامه 869 ومحمود مرادی فرزند فتح اله به شماره 
شناس��نامه ابالغ می شود که بانک کشاورزی ش��عبه سنندج به استناد سند رهنی شماره 51942 دفتر اسناد رسمی شماره 
14 سنندج جهت وصول مبلغ 4/871/220/1+8 ریال تا تاریخ 96/10/30 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه واز تاریخ مذکور 
تا روز تس��ویه کامل بدهی طبق مقررات علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده وپرونده اجرائی به کالس��ه 9601049 در این اداره 
تش��کیل ش��ده وطبق گزارش مورخ 97/2/17 مامور محل اقامت ش��ما به شرح متن سند شناخته نش��ده لذا بنا به تقاضای 
بستانکاری طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می 
ش��ود وچنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننماید مورد وثیقه مندرج در س��ند رهنی فوق با تقاضای بس��تانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته واز حاصل فروش 

آن طلب بستانکار وحقوق دولتی استیفا خواهد شد .9703603
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سنندج 
محمد علی کریمی نسب م الف 5452

اجرائیه
مش��خصات محکوم له /محکوم لهم- فرش��ته اکبری فرزند میمن به نش��انی کردستان – س��نندج مشخصات محکوم علیه / 
محکوم علیهم عادل محمدی کانی س��واران فرزند محمد به نش��انی کردستان س��نندج مجهول المکان محکوم به : بموجب 

درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9710098753200142 وشماره دادنامه مربوطه 9609978753201015
محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت 100/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته وخسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سر رسید 
س��فته 92/6/1 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له ونیم عش��ر اجرایی در حق صندوق دولت محکوم علیه مکلف اس��ت 
از تاری��خ ابالغ اجرائیه : 1- ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( 2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار وقیمت همه اموال منقول وغیر منقول 

به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود 4- خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیوان کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه ش��ود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 

معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 .9703605
مسئول دفتر شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان سنندج – پرشنگ کا که ء – رئیس دادگاه رسول رضایی م 

الف 5454

حصروراثت
نظر به اینکه خانم مروارید برزوئی دارای شناس��نامه ش��ماره 421 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 10/97/155 از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحسین برزوئی به شناسنامه5 در تاریخ1381/8/28 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-مروارید برزوئی فرزندمحمدتقی 
ش ش421متولد1348/11/1همسر2-نس��رین برزوئ��ی فرزندعبدالحس��ین ش ش 0780542967متولد73/5/13فرزند3-
ش  فرزندعبدالحس��ین  برزوئ��ی  ش0780660048متولد75/4/1فرزند4-زه��را  ش  فرزندعبدالحس��ین  برزوئ��ی  مری��م 
ش0780858565متولد78/5/3فرزند5-علی اصغر برزوئی فرزندعبدالحسین ش ش385متولد45/6/8فرزند6-مهدی برزوئی 
فرزندعبدالحس��ین ش ش420متولد48/12/20فرزند7-فاطمه برزوئی فرزندعبدالحس��ین ش ش457متولد54/7/1فرزند8-

هادی برزوئی فرزندعبدالحس��ین ش ش3متولد59/6/7فرزند-ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به اس��تناد ماده362ق امور حس��بی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ  نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
9703612

رئیس شعبه10شورای حل اختالف 
شهرستان سبزوار

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس��یله به آقای مصطفی محبتی زاده فرزند حس��ین فعال مجهول المکان ابالغ می ش��ود که تعاونی اعتبار کارس��ازان 
دادخواس��تی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به ش��عبه 14 شورای حل اختالف سبزوار ارائه و به کالسه 14/97/41 
ثبت و برای روز س��ه ش��نبه مورخ 97/04/19 س��اعت 18:30 وقت رس��یدگی تعیین گردیده اس��ت. لذا به استناد ماده 73 
ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار درج می گردد ش��ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل 
اختالف ش��عبه 14 شهرس��تان سبزوار مستقر در مجتمع شماره یک به نش��انی چهارراه دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس 
جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم 

حضور، غیاباً رسیدگی خواهد شد. 
9703613

مسئول دبیرخانه شعبه 14 شورای حل اختالف 
شهرستان سبزوار

اگهی ابالغ دادنامه به اقای راشد ایراندوست فرزند سلیم
خواهان خانم منا نظرزائی فرزند ش��هدر دادخواس��تی به طرفیت خوانده اقای راش��د ایراندوس��ت فرزند س��لیم به خواس��ته 
درخواست واگذاری حضانت فرزندان مشترک به نامهای 1- خنساء 2- سودا مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس��ه 9709985485200008 ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان س��رباز ثبت و پس از رسیدگی حکم صادر 
گردیده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 

و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد .
مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرباز – زهره میری 

خواهان : خانم منا نظرزائی فرزند شهدر – آدرس : شهرستان سرباز – روستای دز 
خوانده : آقای راشد ایراندوست فرزند سلیم – آدرس : مجهول المکان 

خواس��ته : تقاضای صدور حکم حضانت فرزندان مش��ترک به نام های 1- خنس��اء 2- س��ودا همگی ایراندوس��ت و فرزندان 
راشد .

)) رای دادگاه ((
در خصوص دادخواهی خانم منا نظرزائی فرزند ش��هدر بطرفیت آقای راش��د ایراندوست فرزند سلیم بخواسته تقاضای صدور 
حکم حضانت فرزندان مشترک به نام های 1- خنساء 2- سودا همگی ایراندوست و فرزندان راشد دادگاه باتوجه به اظهارات 
خواهان بدین ش��رح که اینجانبه در س��ال 83 به عقد خوانده درآمده ام و تا س��ال 1386 با وی زندگی کرده ام ولی نامبرده 
از س��ال 86 تاکنون من و فرزندانم را رها کرده و فقط یک طالقنامه عادی فرس��تاده و همه جا گفته است که من او را طالق 
داده ام و در این مدت ده سال هیچگونه رفت و آمدی با ما نداشته و هزینه من و فرزندانم را خودم تامین می کنم و اکنون 
حدود 4 ماه است که آمده و یارانه ی من فرزندانم را قطع نموده است لذا باتوجه به موارد فوق الذکر تقاضای صدور حکم به 
حضانت فرزندانم را دارم تا بتوانم یارانه آنان را خودم دریافت کنم و با عنایت به استشهاد محلی ارائه شده از سوی خواهان 
که به امضای ش��هود و شورای محل رس��یده دادخواهی خواهان را موجه تشخیص و باستناد ماده 1169 قانون مدنی و ماده 
41 قانون حمایت خانواده و تبصره ذیل آن باتوجه به مراتب فوق حکم به واگذاری حضانت فرزندان مشترک طرفین دعوی 
به نام های 1- خنس��اء 2- س��ودا به خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی بوده و بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و س��پس طرف مدت بیس��ت روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان سیستان و 

بلوچستان می باشد .9703626
سعید نوروزی 

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرباز

ابالغیه
 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره950573 و شماره دادنامه مربوطه 9509978130101092 محکوم علیه 
علی اکبر باب الحوائجی - مرجان درویشی -  رحیم رنجبران محکومند است تضامنی به پرداخت مبلغ سیصد و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 17470000 ریال بابت خس��ارت دادرس��ی )اعم از هزینه دادرس��ی و حق الوکاله 
وکیل طیق تعرفه مرحله بدوی( از باب قواعد تسبیب و الضرر و همچنین پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سر رسید 
)95/6/21( لغایت زمان اجرای  حکم و وصول محکوم به که از س��وی واحد اجرای احکام مدنی محاس��به خواهد شد صادر و 
اعالم می نماید ضمنا دایره موظف اس��ت هرینه دادرس��ی تأخیر تأدیه را محاسبه و از محکوم له )خواهان( وصول نمایید . و 

ایضا محکومند به پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ پانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 9703631
دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی بهار 
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معارف - ياسر عســكرى: آيت اهللا محمدهاشم صالحى 
مــدرس (متولــد 1324ش در دره تركمــن واليت پروان 
افغانســتان) در محضر آيات شــيخ صدرا بادكوبه اى، شيخ 
جــواد تبريزى، امام خمينى(ره)، آيت اهللا خويى و شــهيد 
صدر در نجف به تلّمذ پرداخت و مورد عالقه وافر شــهيد 
صدر قرار گرفت. در سال 1355 توسط رژيم بعثى دستگير 
و پس از مدتى زندان، از عراق اخراج شــد. پس از ورود به 
ايران، در حوزه علميه قم مشغول به تدريس دروس عاليه 
حوزوى شــد. دروس اصول فقه و شرح حلقات شهيد صدر 
وى در زمان حضور در حوزه علميه قم مشهور بود. آيت اهللا 
صالحى پس از ســقوط طالبان، به افغانســتان برگشت و 
هم اكنون به عنوان مؤســس حوزه علميه رســالت كابل و 
يكــى از چهره هاى شــاخص مذهبى افغانســتان، معاون 
شوراى علماى شيعه و مشاور عالى رئيس جمهور افغانستان 
در امور دينى است. آيت اهللا محمدهاشم صالحى بخشى از 
خاطرات حضور خود در حوزه علميه نجف اشرف و محضر 

امام خمينى(ره) را بازگو مى كند.

 مرجعيت عامه و زعامت حوزه آن زمان در نجف 
با چه كسى بود؟

زعامت عامه با آيت اهللا حكيم بود، ولى از نگاه درس و از نگاه 
محبوبيت، آيت اهللا العظمى خويى و مرحوم امام(ره) خيلى 
در حوزة نجف، تســلط و محبوبيت زيادى داشتند و علما 
بيشتر در درس آقاى خويى و مرحوم امام حاضر مى  شدند. 
در بحث شــهريه، آقاى حكيم سه دينار مى  داد. يك دينار 
آقاى خويى مى  داد، نيم دينار هم آقاى شاهرودى. امام هم 

ظاهراً يك دينار مى  دادند. 

 جايگاه مرجعيتى امام در نجف چطور بود؟
ما اواخر ســال 1344 به نجف اشــرف مشــرف شــديم. 
زمانــى كه ما رفتيم، 6 مــاه قبل از ما، امــام از تركيه به 
عراق آمده بود و شــهريه مى  داد. در آن زمان مرســوم بود 
كه طلبه هاى افغانســتانى نصف طلبه هاى ايرانى و عراقى 
شــهريه مى گرفتند. ايــن روال تا مدتى بــود و وقتى كه 
مرحــوم امام بــه نجف آمد، ماه اول، همين شــهريه را به 
شيوه مرسوم حوزه داد. فضالى افغانستان مثل همين آقاى 
محقق [كابلى] و مدرس [افغانى] و بقيه خدمت امام رفتند 
كه ما با ويژگى اى كه در شــما سراغ داريم نبايد اين گونه 
باشد، ايشان كه متوجه شد گفت: بعد از اين، اين كار تكرار 
نخواهد شــد. همين بود كه شــهريۀ طلبه هاى افغانى هم 
ابتدا از ســوى ايشــان و بعد در كل دفاتر، مساوى با ساير 

طلبه ها شد.

  امام آن اوايل چه درسى مى  دادند و كجا تدريس 
مى كردنــد؟ از كداميك از دروس امام اســتفاده 

كرديد؟ 
امام درس فقه داشــتند، گاهى در مســجد شيخ انصارى 
و گاه در مســجد ترك ها. نماز جماعت در مدرســۀ آقاى 
بروجردى(ره)   داشــتند كه خيلى نزديك حرم بود. درس 

واليت فقيه را در مسجد ترك ها بيان مى كردند 
كه نزديك حرم است.

  از دروس يا حضــور امام در نجف چه 
خاطره هايى داريد؟ 

بيشــتر خاطره هــاى مــا از امــام، حضور در 
گعده هاى دفتر ايشان در شب بود كه مى  رفتيم. 
امام بســيار با هيبت و باصالبت مى  نشستند، تا 

كسى چيزى نمى پرسيد حرف نمى زدند. بسيار مؤدب و با 
هيبــت بودند. احترام طلبه ها را هم داشــتند. طلبه اى كه 
فقير بود و چيزى از ايشان درخواست مى  كرد، آنچه در حد 
توان داشتند به ايشــان مى  دادند. كسى را رد نمى كردند. 
براى كسى كه سؤال شرعى داشت، فورى جواب مى  دادند. 
يــك جايى معمولــى را با ديوارهاى قديمــى اجاره كرده 
بودند. خيلى بارگاه نداشــت. عادتى كه بعد از نماز مغرب 
داشت، يك ساعتش نماز بود و يك ساعتش هم گعده و دو 
ســاعت بعد از نماز، حرم مشرف مى  شدند. هيچ گاه ديده 
نشد كه ايشان حرم نرفته باشند. شب ها بعد از گعده اى كه 

داشتند حرم مى  رفتند. 

  شركت كنندگان درس هاى امام چقدر بودند؟ 
شايد حدود 300- 200 نفر بودند. براى درس  آقاى خويى 
مسجد خضرا پر مى  شد، شايد حدود 400 نفر. بعد از درس 
امام، درس مرحوم شــهيد صدر پرجمعيت بود. 100 نفر 
تا 150 نفر و اواخر تا 200 نفر. درســش، روز به روز زياد 
مى  شد. شاگردان اين سه نفر خيلى بودند. البته درس هاى 
ديگرى هم در نجف بود، منتهى تحت الشــعاع درس هاى 

آقاى خويى و امام و مرحوم شهيد صدر بودند. 

  رابطه امام و آيت اهللا خويى چطور بود؟
آقاى خويى با امام مى  نشســتند. آقاى خويى 
خيلى احترام امام را داشــتند، همان طور هم 
امام خيلى احترام آقاى خويى را داشــتند. در 
مسائل حوزه كه مى  شــد اگر طلبه ها خدمت 
امــام مى  آمدند و چيزى مى  گفتنــد، مى  گفتند: نزد آقاى 
خويــى برويد، هر تصميمى ايشــان گرفت ما قبول داريم. 
بيشتر شــاگردان آقاى خويى، با امام هم مراوده داشتند، 
عالقه داشــتند، خدمت امام مى  رفتند. در مســائل كلى با 
آن ها مشــورت داشــتند. يك عده فضال كه فكر و درايت 
وســيع تر داشتند به امام خيلى عالقه داشتند. يك عده در 
مقابل مى  گفتند: نه، حوزه همين هست و اصالت و برائت و 
اصًال ديگر كارى به امور سياسى نداريم، اين ها قهراً با امام 
هم خوب نبودند. اوضاع اين گونه بود. نظرها فرق مى  كرد.

  نظر مرحوم شهيد سيدمحمدباقر صدر راجع به 
امام خمينى چه بود؟ 

شهيد صدر اهتمام ويژه اى به مرحوم امام داشت، نظيرش 
يكى از مؤيداتش اين بود كه ايشــان به اين آقاى آيت اهللا 
سيدمحمود هاشمى شاهرودى، كه از اخص هاى شاگردان 
مرحوم شــهيد صدر بود، گفتــه بودند در درس امام حتماً 
بايد شركت كنيد و هميشه هم شركت مى  كرد. مؤيد ديگر 
اينكه، خود مرحوم شهيد صدر فرمود: «ذوبوا فى الخمينى 
كما هو ذاب فى االسالم». به شاگردانش توصيه مى  كرد و به 
همۀ ما مى  گفت: بايد در خمينى ذوب شويم، همان طورى 

كه خمينى در اســالم ذوب شد. وقتى كه انقالب اسالمى 
ايران پيروز شــد، مرحوم شــهيد صدر به همۀ شاگردانش 
دســتور داد كه به ايران بروند و به نظام جمهورى اسالمى 
ايران كمك كنند. يك عده از شاگردان مرحوم شهيد صدر 
هنوز در نظام جمهورى اسالمى ايران، مشغول اداى وظيفه 
هســتند. شهيد صدر عالقۀ بسيارى به مرحوم امام داشت. 
هــم به مرحوم آقاى خويى به عنوان اينكه اســتادش بود، 
خيلى احترام قايل بود و هم به مرحوم امام از جهت همين 
صبغۀ مبارزاتى و اســتقامت در مقابل استكبار، در مقابل 

شاه طاغوت آن حاكم بر ايران در آن زمان. 

  از حاج آقا مصطفى چه خاطره اى داريد؟ 
ايشــان در درس پدر حاضر مى  شد، اشكال و اعتراض هم 
زياد مى  كرد. پدرشــان هم جواب مى  دادند. بسيار با متانت 
و بــا وقار بود. يك كتابخانه هم داشــتند كه شــب و روز 
در همــان كتابخانه بودند، آخرش هم در همان جا مرحوم 
شدند. اواخر، درس خارج شــروع كرده بودند، يك عده از 
طلبه هاى افغانســتانى درس خارج ايشــان مى  رفتند. من 
زياد با ايشــان برخورد نداشــتم، ولى تعريف و مدحش را 

مى  شنيدم.

  آن زمانى كه انقالب اسالمى پيروز شد و امام به 
ايران برگشت، كجا بوديد و اوضاع حوزه چطور بود؟ 
قم بوديم. همگى خيلى استقبال كردند و خيلى خوشحال 
بودنــد. روزى كه امام از تهران به قــم آمدند، تمام علما و 
مراجع تا ميدان امام، به استقبال امام رفتند، از جمله آقاى 
شريعتمدارى، آقاى گلپايگانى و آقاى مرعشى نجفى. وقتى 
اينجا آمدند، قم بهشت شده بود. امام هم به بازديد علما و 

مراجع رفت. خيلى خوب بود. 

  حاج آقا! آن زمانى كه امام فوت كرد، كجا بوديد 
و فضاى جامعه چطور بود؟ 

ما همين جا ايران در قم بوديم. اصًال باورمان نمى شد كه امام 
مرحوم شود. هر چه مى  گفتند و جنازه اش را تلويزيون نشان 
مى  داد ولى باور قلبى ما نمى شد كه امام مرحوم شدند.  البته از 
آينده  هراس داشتيم كه اگر رهبرى امام نباشد، حاال سرنوشت 
اين انقالب چه مى  شــود؟ آيا اختالف مى  شود؟ علماى ايران، 
علماى حوزه، بعد هم شخصيت هايى مثل مقام معظم رهبرى 
و مرحوم آقاى رفسنجانى؛ عاقل، زرنگ، هوشيار، بيدار، عالم 
به جهان و عالم به مســائل منطقه و جهانى بودند و الحمدهللا 
اين قضايــا را به خوبى اداره كردند.  آن قدر تجليل از جنازة 
مرحوم امام شــد، مجالس ترحيم تا شــايد دو ماه به صورت 
مستمر در تمام مساجد و شهرستان ها و حتى خارج از كشور، 
در همۀ مناطق و كشورهاى اسالمى، برگزار مى شد. اين خبر 
واقعاً يك بمب اتمى را در جهان كفر منفجر كرد كه تا دامنۀ 
قيامت بســوزد. حاال خود امام رفتند ولى شــعله هاى انقالب 
هســت، خط امام هســت، برنامۀ امام هست كه همان برنامۀ 
اســالم و قرآن باشد. اآلن شب و روز اسالم در حال پيشرفت 

است. 

سير دلبران

روايت آيت اهللا محمدهاشم صالحى از سال هاى حضورش در نجف اشرف 

شهيد صدر مى گفت در خمينى ذوب شويد

 نازلى مــروت  حكومت امام على(ع) 
و منشــور سياســى كه موالى متقيان 
در حكومت خود براى ما ترســيم كرده اســت 
دربردارنده حقوق متعالى انســان مانند آزادى، 
عدالت، اخالق مدارى جامعه، مسئوليت پذيرى 
مديــران و توجه به حقــوق اقليت هاى مذهبى 
اســت.   ماموستا دكتر عابد نقيبى، عضو مجمع 
عالى علماى جهان اســالم، مدرس دانشگاه و از 
علماى اهل سنت كردســتان به بررسى ديدگاه 

امام على(ع) درباره آزادى پرداخته است. 

 آزادى يكــى از مؤلفه هاى ايده آل يك 
جامعه اســت، آزادى در انديشه دينى ما 
و در مكتب امام علــى(ع) چگونه تعريف 

مى شود؟ 
بــراى درك بهتــر از جايگاه آزادى در ســيره 
علــى(ع) و حكومت علوى بايد بــه نهج البالغه 
مراجعــه كنيــم، زيرا افــزون بر اينكــه بيانگر 
ديدگاه هاى امام(ع) اســت از آن به عنوان برادر 
قرآن ياد شده است. بنابراين بعد از قرآن مى توان 
ارزشمندترين و غنى ترين ميراث فرهنگى جهان 
اسالم را در سخنان على(ع) كه يك انسان كامل 
و وارســته بودند، يافت. همچنيــن تحقيق در 
زندگى و ســخنان على(ع) براى زندگى فردى و 
اجتماعى ما مانند نورى است كه روشنايى بخش 

دنياى جهالت است. 
در خطبه هــا، نامه ها و حكمت هاى نهج البالغه 
تعريفى از آزادى آمده اســت كــه آزادى حقى 
اســت كه به موجــب آن انســان ها مى توانند 
اســتعدادهاى خود را بــه كار اندازند. همچنين 
آزادى يعنى نبودن مانع در مســير انديشه سالم 

و عمل شايسته. 
در انديشــه و كالم موالى متقيــان «آزادى» از 
اساســى ترين و طبيعى ترين حقوق انسان است، 
البتــه در صورتى كه برخــالف آموزه هاى قرآن 
نباشــد و از خط قرمزهاى قرآن عبور نكند و به 
حقوق ديگر انسان ها آسيب نرساند مورد پذيرش 
اسالم اســت. در اعالميه حقوق بشر نيز به اين 
موضوع اشاره شــده است كه همه انسان ها آزاد 
به دنيا مى آيند و حق دارند آزادانه زندگى كنند 
اما اين آزادى نبايد مستمســك صاحبان ثروت 
و قدرت براى اســتثمار انســان ها شود. در ماده 
4 اعالميه حقوق بشــر نيز به اين موضوع اشاره 
مستقيم شده و آمده اســت كه آزادى نبايد به 
زندگــى و آزادى ديگران ضرر و زيان برســاند. 
آنچــه دراين اعالميــه آمده با تعابيــرى كه از 
على(ع) درنهج البالغه آمده بسيار نزديك است. 

محدوديت هايى كه در همه مكاتب فقهى وجود 
دارد نيــز همان خط قرمزهايى اســت كه براى 
آســيب نرساندن به آزادى ديگر انسان ها تعريف 
شده است، زيرا رسالت اصلى همه اديان برقرارى 
نظم در اجتماع اســت و پياده كردن اين قوانين 
و محدوديت ها براى اجراى نظم در جوامع است. 
خداوند در ســوره حجرات نيز چارچوبى را براى 
ايجاد نظم در جامعه معرفى كرده با اين مضمون 
كه اگر با يكديگر اختالفى داشتيد آن را به خدا 

و رسول خدا واگذار كنيد. 
در مضامين شــريعت اسالم، انســان خليفه اهللا 
ْمَنا بَِني آَدَم َوَحَملَْناُهْم فِي الَْبِرّ  اســت؛ «َولََقْد َكَرّ
لَْناُهْم َعلَى- َباِت َوَفَضّ ِيّ َوالَْبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمــَن الَطّ

ــْن َخلَْقَنا تَْفِضيًال» بر اســاس اين آيه  َكِثيٍر ِمَمّ
يكى از ويژگى هاى انســان اراده، آزادى همراه با 

مسئوليت در قبال جامعه است. 

 منشــور حكومتى امام على(ع) در اين 
زمينه چه ديدگاهى را بيان مى كند؟

حضرت على(ع) در گفتار و رفتار خود آزادمنشى 
و حّريت را به مــردم آموخته و آن را به دفعات 
متعدد يادآور شده است. وقتى يكى از سپاهيان 
از امام على(ع) مى پرســد كه رفتن ما به شام از 
روى جبر حتمى اســت؟ كه اگر اين گونه باشد 

پاداش و عقاب ما بى مورد است، امام(ع) در پاسخ 
فرمود كه خدا ما را آزاد و مختار آفريده اســت و 
آنچه ما انجــام مى دهيم «الجبر و التفويض، بل 
امٌر بين االمرين». اين ديــدگاه متعالى على(ع) 
منافاتــى با علم پروردگار به اعمــال و كردار ما 
ندارد، و البتــه اين علم به معناى جبر در كردار 

افراد نيست. 
بنابرايــن از ديدگاه اســالم و على(ع) انســان 
موجودى اســت كه فطرتاً و اصالتاً آزاد و مختار 
آفريده شــده اســت. اين موضع گيرى موالى 
متقيان(ع) در قبال پرسش يكى ازسربازان افزون 
بر تبيين آزادى به موضوع مسئوليت پذيرى نيز 
اشاره مى كند زيرا خداوند تأكيد مى كند كه « إِنَّا 
ا َكُفوًرا». در حكومت  ا َشاِكًرا َوإَِمّ ِبيَل إَِمّ َهَديَْناُه الَسّ

علوى آزادمنشى با مسئوليت پذيرى همراه است. 
در ســيره و حكومــت علوى كســى حق ندارد 
آزادى را از انسانى سلب كند مگر اينكه برخالف 

آموزه ها، خط قرمزها و چارچوب دين باشد. 

 آزادى كــه امام على(ع) به آن اشــاره 
دارند، چه ويژگى اى دارد؟

پايه و اساس برنامه هاى امام على(ع) در جامعه، 
نظام سياســى، امر به معــروف و نهى از منكر و 
جنــگ و صلح، آزادى اخالق گرايانه بود. رعايت 
اخالق فردى و اجتماعى شــرط اساسى آزادى 
اســت. افزون بر اين وقتى على(ع) مسئوليتى را 
به يكى از كارگزاران خود واگذار مى كردند يكى 
از مســايلى كه به آن توجه داشتند، اخالق آن 
كارگزار بود. روايت شــده اســت زمانى كه امام 
مشغول نوشــتن حكم يكى از كارگزاران بودند، 
بچــه اى وارد اتاق شــد و امام او را بوســيد، آن 
كارگزار پرســيد اين فرزند كيســت كه شما او 
را بوســيديد؟ در حالى كه من فرزندان خود را 
نمى بوســم. امام حكم را پاره كرد و فرمود شما 
وقتى بــه فرزند خود محبــت نمى كنى چگونه 
مى خواهى به مردم رحم كنى؟ اين نشان دهنده 
اهميت اخالق در كنار آزادى و مسئوليت پذيرى 
در حكومت علوى اســت تا زندگى سعادتمندانه 

براى مردم رقــم بخورد. در اين روش حكومتى، 
بردگــى معنايى نــدارد زيرا خداوند انســان را 
آزاد آفريده اســت. اين ديدگاه مترقى است كه 
اميرالمؤمنين(ع) از آزادى ارائه داده است. امام با 
درك همــه جوانب و پايه هاى آزادى و تأكيد به 
اخالق فردى و اجتماعى جامعه اى بنيان نهادند 

كه مردم از حقوق مسلّمى برخوردار بودند. 

 اين منشورى كه شما از آزادى بر اساس 
ديدگاه امام على(ع) ارائه داديد، در جامعه 

امروز هم كاربردى دارد؟
حكومت علوى حكومتى است كه منشور حقوق 
بشــر را براى همه تاريخ ترســيم كرده است و 
در طول تاريخ هيچ منشــور حقوق بشرى توان 
رقابــت با آنچه را علــى(ع) بيان كــرده ندارد. 
بنابراين من معتقدم آنچه على(ع) درباره آزادى، 
مسئوليت اجتماعى و اخالق مدارى در سياست 
در منشور حقوق بشرى خود آورده است از اين 
ويژگى برخوردار است كه در همه ادوار تاريخى 

مالك حكومت دارى باشد. 
على(ع) در حكومت خود حقوق شــهروندى را 
براى مســلمان وغيرمســلمان همــراه با حفظ 

كرامت انسانى تعريف مى كند.

معارف

ماموستا دكتر عابد نقيبى، عضو مجمع عالى علماى جهان اسالم در گفت وگو با قدس آنالين:

آزادى، اساس منشور حقوق بشر حكومت علوى است

قصار اآليات

پرواز «انسان كامل» در اوج شب هاى قدر
َوَما أَْدَراَك َما لَْيَلُه الَْقْدِر – سوره مباركه قدر آيه 2

«و تو چه مى دانى شب قدر چيست».
به راستى ما چه مى دانيم «شب قدر» چيست؟ ما چه مى دانيم قدرِ شب 
قدر چقدر است؟ ما چه مى دانيم نزديك شدن آسمان به زمين يعنى چه؟ 

نزديك شدن زمين به آسمان، نه! نزديك شدن «آسمان» به زمين. 
در تمام طول ســال، تنها در يك شــب است كه شاخه هاى درخت هاى 
ملكوت كه ميوه آن رحمت و استجابت و مغفرت است آن قدر پايين مى آيد 
كه دست كوتاه ما زمينى ها هم به راحتى به آن مى رسد. نيازى نيست قد 
بلندى كنى! دستت را كه دراز كنى ميوه هاى باغ هاى ملكوت در دسترس 

است. بچين و روح و جانت را به نورش، روشن كن!
در اين شــب عزيز، اتفاقات بزرگى رخ مى دهد. سرنوشــت ما آدم ها رقم 
مى خورد. امشب شب اندازه گيرى و ارزش آفرينى و شب مقّدرات انسان 
است و نام اين سوره نيز به همين مناسبت، «قدر» نهاده شده است. شب 
قدر، شب پرمعنويتى است كه قرآن شريف در آن فرود آمده است. شب 
پيوند مطلق ميان آســمان و زمين، شب فرود فرشتگان، شب عبادت و 
نيايش، شب ســالمت و سعادت و نيك بختى؛ و اين معناى آيات نورانى 

سوره «قدر» است.
شــب هاى قدر اما، ارزش ديگرى هم دارد. شرافتى كه قدرِ شب هاى قدر 
را باال و باالتر برده اســت. ضربت خوردن انسانى كه فخر انسانيت است 
در محراب نماز و در اوج پرواز. و شهادت و عروج آن انسان كامل در اوج 
شــب هاى قدر. برخاستن نداى ملكوتى و جاودانه «فزت و رّب الكعبه» و 
ديدار آسمانيان با عصاره انسانيت و معرفت؛ امير المؤمنين؛ امير مردانى كه 
به خدا ايمان راستين دارند، اسد اهللا الغالب؛ شيرمرد ميدان هاى شهادت و 
نيايشگر شب هاى طوالنى عبادت. امام المتقين؛ آيينه تمام نماى تقواى 
الهى، يعسوب الدين؛ دروازه بان دين خدا و بهشت برين، ابوتراب؛ پدر خاك 

و حبل المتين رابطه خاك با افالك.
شب هاى قدر و همه آن ها كه اين شب ها را دوست دارند و درك مى كنند 
بايد به قدر واالى خود افتخار كنند كه يگانه مولود كعبه، در اين شب ها و 
پس از آنكه انسانيت را به اوج رساند و مفهوم «انّى جاعٌل فى االرِض خليفه» 
را عينيت بخشــيد، نداى آفريدگار خويش را لبيك گفت و به رستگارى 
رســيد. و بايد هم شــب هاى قدر، شب هاى رستگارى باشــد، زيرا نام 
شــب هاى قدر با نام على(ع) گره خورده اســت و بى واليــت او قدرى 

ندارد. 
امام صادق(ع) مى فرمايند: «سرآمد ماه ها، ماه مبارك رمضان است و قلب 
ماه رمضان، شب قدر است». و شيعه خوب مى داند كه قلب شب قدر نيز 
وجود نازنين انسان كامل، حضرت اميرالمؤمنين على بن ابيطالب(ع) است. 

امشب با توسل به آن امام همام، آسمانى مى شويم.

 سيدمصطفى حسينى راد  

گفت و گو 

آيت اهللا محمدباقر تحريرى عنوان كرد
شب قدر فرصتى براى تولد معنوى انسان

 معارف - مروت: آيــت اهللا محمدباقر 
تحريرى گفت: قرآن سرگرفتن در شب 
قــدر يك نماد براى تأســى به كالم اهللا 

است. 

 شب قدر، نماد شفاعت
مدير مدرسه علميه مروى تهران با بيان 
اينكه قرآن سرگرفتن در شب هاى قدر نمادى براى شفيع قرار دادن 
كالم اهللا در پيشــگاه خداوند است، افزود: اين سنت شب هاى قدر بر 

مبناى رواياتى است كه از ائمه معصومين(ع) به ما رسيده است.
مدرس و مفسر قرآن كريم با اشاره به نزول كتاب هاى آسمانى اديان 
ابراهيمى در شــب هاى ماه مبارك رمضــان، اظهار كرد: از افتخارات 

اسالم، نزول قرآن درشب قدر است. 
تحريرى افزود: در شــب قدر قرآن به صــورت كامل بر پيامبر(ص) 

نازل شد. 
وى درباره اهميت شــب قدر گفت: شب قدر شبى است كه مقدرات 
يكساله همه عالم مقدر شده و بر قلب ولى عصر(عج) به عنوان واسطه 

فيض الهى نازل مى شود. 
مدير مدرســه علميه مروى تهران حفظ دســتاورد شب هاى قدر را 

از مهم ترين كارهايى دانست كه روزه داران بايد به آن توجه كنند.
 وى گفت: حركت در مســير رمضان و حفظ حــال و هواى معنوى 

شب هاى قدر از ضرورياتى است كه بايد به آن توجه شود. 

 زمينه ارتباط با خدا
آيت اهللا تحريرى با اشاره به فزونى ثواب عبادت در ماه رمضان اظهار 
كــرد: در ماه مبارك رمضان زمينه ارتبــاط ويژه با پروردگار بيش از 
ديگر ماه ها فراهم مى شــود و شــب قدر فرصت مناسبى براى كسب 
مضاعف بركات معنوى است. وى شــب قدر را زمانى براى بازخوانى 
اعمال ســاالنه معرفى كرده و افزود: شــب قدر بهترين فرصت براى 
تفكر است. تفكر در اعمال و برنامه هايى كه در يك سال از ما سرزده 
و اقدام هايى كه براى بهبود مســير زندگــى مى توان انجام داد، اين 

گونه تفكر براى بهتر زيستن راه سعادت را به روى ما مى گشايد.

 بهترين دستاورد شب قدر
وى دورى از گناه را يكى از بهترين دســتاوردهاى شب قدر دانست و 
تصريح كرد: عبادت و قرآن خوانى و دعا، شرافت انسان را در پيشگاه 

پروردگار افزايش مى دهد.
 تحريرى، تمســك به ائمه اطهار(ع) را راه كســب فيض بيشــتر در 
شــب هاى قدر عنوان كرد و گفت: در شــب قدر قــرآن را به عنوان 
نمــادى براى تضرع به درگاه حق و شــفيع قــرار دادن كالم اهللا به 
روى ســر مى گيريم و با ذكر نام چهارده معصــوم(ع) به عنوان بال 
دوم ثقلين، خدا را قســم مى دهيم كه زندگى ما را در مسير حقيقت 
و ســعادت قرار دهد.  مفسر و مدرس صحيفه سجاديه تأكيدكرد: در 
مفاتيح الجنان شيخ عباس قمى با استناد به روايات، قرآن سرگرفتن 

به عنوان يكى از اعمال شب قدر معرفى شده است.
تحوالت روحى در شــب هاى قدر و ايمان به عالم غيب يكى ديگر از 
موضوعاتى اســت كه تحريرى به آن اشــاره كرد و گفت: درباره شب 
قدر گفته اند اول ســال است و آخر سال كه نشانگر اهميت و جايگاه 
معنوى اين شب و نقش آن در تحول زندگى انسان است و به واسطه 

توبه نشانه اى از تولد معنوى انسان است. 

آزادى،  دربــاره  علــى(ع)  آنچــه 
مسئوليت اجتماعى و اخالق مدارى 
در سياســت در منشــور حقــوق 
از  اســت  آورده  خــود  بشــرى 
ايــن ويژگى برخوردار اســت كه 
مــالك  تاريخــى  ادوار  همــه  در 

حكومت دارى باشد

برش



ورزش: به نقل از فدراسيون فوتبال، كارلوس كى روش پيش از 
تمرين ديروزتيم ملى در جمع خبرنگاران به گفت وگو پرداخت. 

متن صحبت هاى سرمربى تيم ملى به شرح زير است:
* برنامه هايى كه انجام نشد

من بايد هميشــه به يك طريق به اين سوال پاسخ دهم و آن 
اين است كه خير. برنامه هايى كه تهيه و تدوين كرده بوديم، 
انجام نشد. البته اين اتفاقات ديگر پشت سر ما قرار دارد. با اين 
حال بسيار خوب اســت كه به صورت مداوم يادآورى كنيم 
كه اين برنامه آماده ســازى جام جهانــى، برنامه اى نبود كه 
ما انتظارش را داشته باشــيم ولى اين واقعيتى است كه با آن 
روبه رو بوديم و با در نظر گرفتن اين واقعيت بايد تالش كنيم 
بهترين عملكردمان را در روزهاى آينده ارائه كنيم. البته اين 
دشوارى ها و سختى هايى كه با آن روبه رو بوديم، نه تنها نبايد 
روحيه ما را از بين ببرد، بلكه بر عكس بايد تيم من را محكم تر، 
متحدتر و با انگيزه تر كند و ســعى كنيم بهترين تالشمان را 

انجام دهيم و با اتحاد بيشتر به اهدافمان برسيم.
* ليست نهايى 

ما در اين اردو 24 بازيكن داريم و چهار بازيكن نيز در ليست 
اســتندباى و آماده باش تيم ملى در ايران هســتند. تا روز 
چهاردهم خرداد هيچ كس از ليســت نهايى اطالع نخواهد 
داشت و در يكى، دو روز آينده اين اتفاق خواهد افتاد و ليست 
نهايى را اعالم خواهم كرد. البته بازيكنانى كه در اردو حاضر 
هســتند بســيار خوب كار مى كنند و من ازعملكرد آن ها 
رضايت دارم. بنده گاهى اوقات بايد تصميماتم را حدس بزنم 
چون بازى هاى آماده سازى كه احتياج داشتيم، برگزار نشد 
و اين خوب نيست. البته بايد پذيراى اين اتفاقات باشيم چون 
اولويت همان طور كه شما مطلع هستيد به باشگاه ها و ليگ 
قهرمانان آسيا داده شد و ما فقط بايد به مسيرمان ادامه بدهيم.

* آماده سازى تيم ملى
بازى بسيار خوبى برابر تركيه انجام داديم. اين بازى خيلى به 
ما كمك كرد تا پيشرفت كنيم و بازيكنان سطح خودشان را به 
سطح باالترى برسانند. چهار سال پيش و قبل از جام جهانى 
برزيل ما چهار بازى دوســتانه در اروپا، يك بازى دوستانه در 
برزيل و حتى قبل تر از آن چهار بازى دوســتانه در آفريقاى 
جنوبى داشتيم ولى متاســفانه اين گونه به نظر مى رسد كه 
مسئوالن فكر مى كنند شــايد اين بازى به تنهايى كافى بود 
ولى متاسفانه اين گونه نيست. ما پنج شنبه شب اين فرصت 
را داشــتيم كه بازى مراكش برابر اوكراين را تماشــا كنيم و 

اميدوارم آن كارشناسانى كه فكر مى كنند سطح فوتبال آسيا 
با سطح فوتبال بين المللى يكســان است بازى آخر مراكش 
را ديده باشــند. البته بعضى از اين افراد و كارشناسان وقتى 
خودشان سرمربى تيم ملى بودند، آن موقع توقع اردوهاى بلند 
مدت دو و سه ماهه داشتند ولى االن اين گونه به نظر مى رسد 

كه فكر مى كنند اين اتفاق براى تيم ملى الزم نيست.
*  تيم ملى براى مربى بعدى 

در حال حاضر 24 بازيكن در اين اردو هســتند و يكى، دو 

ســينا حســينى : با انجام بازى تداركاتى تيم ملى مقابل 
سرخپوشان تركيه و شكست تيم ملى در اين بازى اعتراض ها به 
عملكرد شاگردان كى روش به ويژه در خط دفاع افزايش يافت 
اما كى روش با دفاع از عملكرد مدافعانش به ويژه روزبه چشمى 
از او به عنوان يكى از بازيكنان بدون اشتباه ياد كرد تا نشان دهد 

خيال عبور از اين مدافع را ندارد .
اما همچنان اين ابهام و ترديد وجود داشــت كــه آيا كارلوس با 
همين نفرات به مســابقات جام جهانى وارد خواهد شد يا اينكه 

از بازيكنان حاضر در فهرست استندباى خود بهره خواهد برد؟ 
*خروج از استندباى؟

در آستانه اتمام اردوى تركيه خبرهاى جديدى به گوش مى رسد، 
اخبارى كه حكايت از احتمال دعوت شــدن مجدد دو بازيكن 

خبرساز فوتبال ايران به اردوى تيم ملى دارد.
ظاهرا كارلوس كى روش در آخرين نشست فنى با اعضاى كادر 
فنى به آنها اعالم كرد ممكن اســت تغييرات در فهرست نفرات 
مورد نظر او صــورت گيرد به همين دليــل بازيكنان حاضر در 
فهرست استندباى خود را آماده كنند تا در صورت نياز به اردوى 
تيم ملى اضافه شوند. منابع خبرى نزديك به كارلوس كى روش 
مدعى اند به احتمال فراوان سيد جالل حسينى و وريا غفورى اين 
شانس را خواهند داشت كه دوباره پيراهن تيم ملى را به تن كنند. 
البته هنوز در اين خصوص تصميم گيرى نهايى رخ نداده اما تغيير 
تاكتيكى كى روش نشان از اين دارد كه اين دو بازيكن احتماال در 

تركيب نهايى مرد پرتغالى قرار خواهند گرفت.
*غفورى در تركيه

گفته مى شــود وريا غفورى به تركيه ســفر كرده اســت و 

تمرينات انفرادى خود را در حال حاضر زير نظر مربى بدنساز 
اختصاصــى اش در اســتانبول دنبال مى كند تــا در صورت 
تصميم قطعى كى روش بدون تاخير خود را به كادر فنى تيم 

ملى معرفى كند.
جالب است بدانيد كه زمزمه حضور دوباره اين دو بازيكن به قدرى 
جدى شده است كه يكى از دســت اندركاران فدراسيون شب 
گذشته در گفت و گو با يكى از عوامل كادر فنى به وى اعالم كرده 
است برنامه ريزى هاى الزم براى حضور اين دو بازيكن فيكس 
شده است و مقدمات الزم براى قرار گرفتن اين نام آنها در فهرست 

نهايى انجام شده است.
*التهاب ميان ملى پوشان

اما پرسش كليدى كه ذهن بسيارى از بازيكنان حاضر در اردو 
را به خود معطوف كرده اينســت كه در صورت دعوت دوباره 
از اين بازيكن ها ســه بازيكنى كه از فهرست تيم ملى حذف 
خواهند شد چه كســانى خواهند بود؟ البته هيچ كسى نمى 
تواند اين موضوع را علنى بــروز دهد اما از نگاه هاى بازيكنان 
پيداست كه جوانترها به شدت نگران تر از سايرين هستند به 
ويژه مجيد حسينى كه گفته مى شود يكى از نفراتى است كه 

از تيم ملى خط خواهد خورد.
*شماره 4 براى سيد جالل 

در همين رابطه شنيده مى شــود، گويا تغييراتى هم در شماره 
پيراهن بازيكنان صورت گرفته اســت به اين شــكل كه روزبه 
چشمى كه تا پيش از اين در تمرينات شــماره 4 را مى پوشيد 
به تازگى شماره 5 را مى پوشد تا به اين شكل همه چيز مهياى 

حضور سيد جالل در تركيب تيم ملى باشد.

بازيكن هم در ايران هســتند. نبايد فراموش كنيم كه تيم 
ملى چند ماه ديگر جام ملت هاى آســيا را پيش رو دارد و 
من فكر مى كنم مربى بعدى اگر يك يا دو تغيير انجام دهد 
من سورپرايز مى شــوم چون تيم تقريبا آماده است و تفكر 
ما نه تنها براى جام جهانــى بلكه براى اين بود كه تيم ملى 
آماده و مهياى جام ملت ها هم باشــد. البته شايد هم مثل 
قبل مربيانى برگردند كه در گذشــته من شنيدم حتى اگر 
بازيكنان به بطرى آب لگد بزنند يا بازيكنان نمى خواستند 

بازى كنند ولى بــاز به آن ها بازى مى دادنــد و اگر باز آن 
طرز تفكر برگردد و دوباره حاكم شود شايد شاهد يكسرى 
تغييراتى باشيم اما اگر به اين شكل نباشد، تغيير آنچنانى 

را نخواهيم داشت. 
*بازى با ايتاليا

فكر مى كنم مخصوصا در ايران بازيكنان من شايسته احترام 
بيشــترى هســتند. چرا؟ به خاطر اين كه وقتى صحبت از 
حمايت و بازى هاى دوســتانه مى شــود تنها بعضى افراد 
مى آينــد و صحبت هايــى را انجام مى دهنــد و هيچ كس 
راهكارى نشــان نمى دهد. چرا وقتى بازى هاى دوستانه ما 
يكى، يكى لغو مى شــود و وقتى كه ما بايد مبالغى را براى 
هتل يا خريد تجهيزات پزشكى بپردازيم و يكسرى مسائل 
بسيار پايه اى كه احتياج داريم، كسى نمى آيد اين حمايت 
را نشان بدهد؟ متاسفانه بعضى افراد فقط صحبت مى كنند 
و مى آيند و مى گويند چرا ما در ديدار دوستانه مقابل ايتاليا 
قرار نمى گيريم. اين صحبت افراد شــرم آور اســت. آن ها 
خودشان تمام مسائل را مى دانند. آن ها مى دانند ما منابع 
الزم را نداريم به خاطر اين كه هيچ كس نمى خواهد مقابل 

ما بازى كند.
* مشكل با مخفى شده ها

با رهبرى قوى، با تمام قدرت و تعهدم از بازيكنانم هميشــه 
دفاع مى كنم و مطمئن هستم آنها بهترين عملكرد را از خود 
نشان خواهند داد و اين منتقدان را وادار به سكوت مى كنيم. 
متاســفانه بعضى ها اينگونه تظاهر مى كنند كــه بنده و ما با 
باشگاه هايى مثل استقالل و پرســپوليس مشكل داريم، در 
حالى كه به هيچ وجه اين طور نيســت. هيچ مشكلى با اين 
باشگاه ها نداريم و بايد بگويم كه من براى مربيان باشگاه ها و 
بازيكنان اين باشگاه ها احترام قائل هستم ولى افرادى مى آيند 
با تهمت هاى جعلى و نادرســت، عدم مسئوليت پذيرى شان 
را پشت پرچم اين دو باشگاه پنهان مى كنند. من با اين افراد 
مشــكل دارم؛ افرادى كه مى آيند در تلويزيون راجع به فساد 
مالى و اينكه رفتار حرفه اى از سوى مربيان انجام نمى شود و 
اتهام هايى را مطرح مى كنند، من با اين ها مشكل دارم. كسانى 
كه راجع به اين موضوع صحبت نمى كنند كه چه اشخاصى از 
فاميل خودشان را وارد باشگاه هايشان كردند و چه اشخاصى 
هستند كه با بازيكنان در حال تجارت هستند و اين بيزينس 
را از طريق بازيكنان انجام مى دهند. آنها راجع به اين مسائل 

صحبت نمى كنند. 

شرط جديد تيام؛ تمديد تا نيم فصل
ورزش: در شرايطى كه هفته گذشــته برخى رسانه ها از توافق تيام 
و استقالل براى ادامه همكارى خبر دادند اما مهاجم سنگالى آبى ها 
هنوز پاسخ نهايى اش را به مديران باشگاه نداده. گويا او جز بحث هاى 
مالى شرايط ديگرى هم براى استقالل دارد. تيام گفته تنها براى يك 
نيم فصل يعنى تقريبا تا پايان ليگ قهرمانان آسيا و احتماال قهرمانى 
در آســيا با اســتقالل تمديد مى كند و البته آن هم به شرط ماندن 
شفر!.  پيشنهاد جديد تيام به استقالل البته به لحاظ اقتصادى به نفع 
افتخارى و همكارانش خواهد بود چون ديگر نيازى نيســت آنها يك 

ميليون دالر براى اين مهاجم هزينه كنند.
با اين حال گفته مى شــود توافق اوليه آبى ها با تيام  صورت گرفت و 
حاال مديران آبى هاى پايتخت منتظر حضور مهاجم سنگالى در تهران 

هستند تا قرارداد جديدى را با اين بازيكن به امضا رسانند.

 تمديد قرارداد مدافع ذوب آهن
ورزش: مدافع تيم فوتبــال ذوب آهن قراردادش را با اين باشــگاه 
تمديد كرد. وحيد محمدزاده، مدافع بلند قامت تيم فوتبال ذوب آهن 
قراردادش را براى دو فصل ديگر با اين باشــگاه تمديد كرد.هدايت 
ذوبى ها در ليگ هجدهم برعهده اميــد نمازى خواهد بود. اين مربى 

جانشين قلعه نويى شد كه به سپاهان رفت.

جدايى مسلمان از پرسپوليس قطعى شد
ورزش:  باشــگاه پرســپوليس به ابراز تمايل محسن مسلمان براى 
ماندن در اين تيم واكنش نشــان داد. جدايى فرشــاد احمدزاده از 
پرسپوليس باعث شــد مســلمان در فضاى مجازى براى ماندن در 
پرســپوليس ابراز تمايل كند كه اين مورد با واكنش روابط عمومى 
اين باشــگاه مواجه شــد.پندار خمارلو  مدير روابط عمومى باشگاه 
پرسپوليس در اين مورد به خبرنگار تســنيم گفت: با توجه به اينكه 
برانكو موضع خود را در قبال ماندن محسن مسلمان در پرسپوليس 
تغيير نداده و همچنان مخالف تمديد قرارداد وى اســت، باشگاه نيز 
در اين قضيه دخالتى نمى كند و نظر ســرمربى شرط است.سرمربى 
پرســپوليس ديروز اعالم كرده بود از مسلمان ناراحت نيستم و فقط 

مى گويم كه پرسپوليس براى او تمام شده است

ليست بلندباالى نكونام براى نساجى
ورزش: جواد نكونام برنامه تمرينى  پيش فصل و آماده سازى نساجى 
براى حضور در هجدهمين دوره ليگ برتر را به مســئوالن باشــگاه 
نساجى ارائه كرده است. بر اين اساس،  تمرينات نساجى از تاريخ 23 
خردادماه آغاز خواهد شــد و بازيكنان بايد در اردوى پيش فصل اين 
تيم شركت كنند.همچنين نكونام ليست بازيكنان مدنظر خود براى 
فصل آينده را به مديران باشگاه نساجى تحويل داده كه در اين ليست 
نام 14 بازيكن جديد ديده مى شود و باشگاه بايد طبق اولويت بندى 

سرمربى اقدام به جذب اين بازيكنان كند.

تكذيب  مذاكره «حسين حسينى»
 با استقالل  

مهر: سنگربان ملى پوش آبى پوشــان هرگونه مذاكره با اين تيم به 
منظور تمديد قرارداد جديد را تكذيب كرد. حســين حســينى كه 
صاحب ركورد طوالنــى ترين دقايق گل نخــوردن در فوتبال ايران 
مى باشد در واكنش به خبر حضورش در باشــگاه استقالل با صدور 
پيامى منكر اين قضيه شد و از برخى از مخاطبانش هم خواست كه در 
مورد او شايعه سازى و حاشيه سازى نكنند. حسينى تاكيد كرد كه 
فعال در شيراز حضور دارد و به همين دليل طبيعى است كه هنوز پاى 

ميز مذاكره ننشسته است.

صادقيان و رفيعى حوالى تراكتور سازى
ورزش:  شنيده شدن نام سروش رفيعى و پيام صادقيان در اطراف 
باشگاه تراكتورســازى نشــان مى دهد كه مالك جديد اين باشگاه 
مى خواهد تيم قدرتمند براى فصل آينده آماده كند. يكى از نام هاى 
جالب توجه كه اين روزها در حوالى باشــگاه تراكتورســازى تبريز 
شنيده مى شود، پيام صادقيان است. اين بازيكن جوان كه سابقه بازى 
در ماشين سازى و پرسپوليس را هم دارد فصل گذشته در ليگ تركيه 
بود و حاال اين احتمال وجود دارد كه اين فصل را براى تراكتورسازى 
توپ بزند.ديگر نام مشهور مطرح شــده براى تيم تراكتورسازى نيز 
هم سروش رفيعى است، بازيكنى كه باشــگاه پرسپوليس به دنبال 
برگرداندنش بود ولى با محروميت باشــگاه پرســپوليس از نقل  و 
انتقاالت بايد به تيم ديگرى بپيوندد. سپاهان با هدايت امير قلعه نويى 

هم اين بازيكن را مى خواهد.

سفر غيرمنتظره كاميابى نيا به تركيه
فارس: كمال كاميابى نيا همراه با فرشــاد احمدزاده در سفرى غير 
منتظره راهى تركيه شدند اما هنوز دليل سفر كاميابى نيا به اين كشور 
مشخص نيست. ســفر غافلگيركننده كاميابى نيا به تركيه در حالى 
انجام شده كه صحبتى مبنى بر لژيونر شــدن اين بازيكن به گوش 
نمى رسيد اما پرسپوليسى ها به صورت جدى خواهان نگه داشتن اين 
بازيكن هستند. البته مدير برنامه اين بازيكن اعالم كرده طى يكى دو 
روز آينده كاميابى نيا به باشگاه پرسپوليس خواهد آمد تا وضعيتش با 

پرسپوليس به صورت قطعى مشخص شود.

حسينى: مديران قبلى پرسپوليس 
جوابگوى كارهايشان نيستند

فارس: كاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس گفت: مديران قبلى در باشگاه 
پرســپوليس خيلى كارها كردند اما ديگر جوابگوى كارهاى شــان 
نبودند. سيد جالل حســينى افزود: بايد بگويم كه آقاى گرشاسبى 
تالش زيادى مى كند تا تيم خوبى آماده فصل بعد باشد اما متأسفانه 
بايد بگويم بدهى هاى باشگاه آنقدر زياد است كه كار را سخت كرده 
است و مى بينيم طلب كاران داخلى و خارجى براى گرفتن پول شان 
به باشــگاه مى آيند. در اين بين واقعاً آقاى گرشاسبى به تنهايى كار 
مى كند و اين در حالى اســت كه خيلى از اين بدهى ها براى مديران 
گذشــته بوده و به صورت غيرقابل پيش بينى به باشگاه فشار آورده 
است. متأسفانه مديران قبلى خيلى كارها كرده اند كه االن همه چيز به 
گردن گرشاسبى افتاده است و او در اين شرايط تنها است و متأسفانه 

مى بينيم كه كمكى به او نمى شود.

تيمورى: خدا بخواهد با استقالل مى بندم
ورزش سه: ميثم تيمورى مدافع چپ فصل گذشته پارس جنوبى 
يكى از گزينه هاى مدنظر وينفرد شفر مربى تيم استقالل براى فصل 
آينده اســت. با اين حال و در حالى كه به نظر مى رسيد تيمورى با 
استقالل قرارداد امضا كند اين موضوع به تاخير افتاده است. تيمورى 
در اين رابطه گفت:« با استقالل در حال مذاكره هستم و اگر مشكلى 
پيش نيايد به زودى با اين تيم قرارداد مى بندم.»او در رابطه با اينكه 
چرا كمى عقد قراردادش به طول انجاميد گفت:« متاسفانه حرف هاى 
زيادى پشت سر من زده اند و گفتند كه من مصدوم هستم.» او افزود 
اين شايعه سازان اگر از من نمى ترسند از خدا بترسند. نمى دانم براى 

چه اين دروغ ها را مى گويند. 

اولتيماتوم سازمان ليگ 
به تيم نفت مسجد سليمان

ورزش: مسئول كميته صدور مجوز حرفه اى سازمان ليگ در گفت و 
گو با سايت سازمان ليگ فوتبال ايران  تاكيد كرد: سازمان ليگ فوتبال 
ايران قصد دارد بيش از گذشته در  زمينه الزامات صدور مجوز حرفه 
اى ملى و بين المللى استانداردهاى مورد نظر كنفدراسيون فوتبال 
آسيا را تا حد امكان در باشگاه  ها ايجاد نمايد. يكى از مهم ترين الزامات 
حرفه اى گرى مشــخص بودن وضعيت هيئت مديره و مديرعامل 
باشگاه است كه متاسفانه  باشگاه نفت مسجدسليمان  اكنون دراين 
زمينه شرايط نامناسبى پيدا كرده است.  سهيل مهدى تصريح كرد: با 
توجه به اين شرايط باشگاه نفت مسجدسليمان حداكثر ظرف   10 روز 
آينده (به جز ايام تعطيالت پيش رو) فرصت دارد كه وضعيت مديريت 
و مالكيت باشگاه را مشخص كند در غير  اين صورت حضور تيم نفت 

مسجدسليمان در ليگ برتر آينده با ابهام روبه رو خواهد شد. 

فروزان به تيم تراكتورسازى پيوست
ورزش: تيم تراكتورســازى كه خود را براى حضــورى قدرتمند در 
رقابت هاى ليگ هجدهم آماده مى كند نخســتين قرارداد بلندمدت 
خود را با يك بازيكن جديد امضا كرد.در اين راســتا محسن فروزان 
دروازه بان فصل گذشته پارس جنوبى پس از مذاكراتى كه با عباس 
الياسى، سرپرســت باشگاه تراكتورسازى داشــت قراردادى 3 ساله 
با سر خ پوشان امضا كرد تا ســنگربان تيم تراكتورسازى براى فصل 

جديد باشد.

ضد حمله

خبر

دوستانه - بين المللى
استراليا 4 - 0  جمهورى چك

كره جنوبى 1 - 3 بوسنى
هند 5 - 0 تايپه

گرجستان 1 - 0 مالت
تونس 2  - 2 تركيه
فرانسه 3 - 1 ايتاليا
مصر 0 - 0 كلمبيا

ميز نتايج
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اميرمحمد ســلطانپور:  به جز عملكرد خيره كننده و شبيه به 
معجزه ســوئدى ها در بازى پلــى آف صعود به جــام جهانى در 
مقابل ايتاليا و كنار زدن الجوردى پوشان، سوئد در دور گروهى 
مقدماتــى نيز در گروه مرگ بســيار خوب ظاهر شــد. آن ها به 
راحتى هلند را در اين مســابقات پشت سر گذاشــتند و با اينكه 
فرانســه را در بازى رودررو مغلوب كردند و در كل مسابقات در 
خانه بدون شكســت بودند، اما در نهايت نتوانســتند خروس ها 
را به عنوان تيم اول به زير بكشــند تا به رتبه دوم قناعت كنند. 
ســوئد يكى از بهترين عملكرد دفاعى در ميــان تمامى تيم هاى 
اروپايى را از خود به نمايش گذاشته و 7كلين شيت در 10بازى 

مقدماتى ثابت كننده اين قدرت آن ها است.

سرمربى
يانه اندرسون دقيقا دو سال پيش با قراردادى سه ساله به عنوان سرمربى 
سوئد انتخاب و جانشين اريك هامرن بعد از يورو2016 شد. او دوران 
مربيگرى خود را از دسته چهارم سوئد آغاز كرده و تا قهرمانى ليگ اين 

كشور اوج گرفته است.
ستاره

اميل فورسبرگ را مى توان جذاب ترين بازيكن سوئد لقب داد. او معموال 

به عنوان بازيكن گوش، لباس زرد را مى پوشد اما تمايل بسيار زيادى 
براى داخل زدن و كارهاى هجومى دارد.

مهره هاى قدرتمند
آندرياس گرانكويست را مى توان هماهنگ كننده و رهبر خط دفاعى 
چهار نفره ســوئد لقب داد. او براى 10سال است كه مثل يك جنگجو 
براى كشورش به ميدان مى رود و بازوبند كاپيتانى را نيز به همراه دارد. 
اوال تويوونن را نيز نبايد فراموش كرد كه با تكنيك باالى خود مى تواند 

سرنوشت يك بازى را عوض كند. 
ستارگان غايب

زالتان ابراهيموويچ مشــهورترين بازيكن تاريخ تيم ملى سوئد كه 
مدت ها بود از تيم ملى خداحافظى كرده و درگير رســيدن به فرم 
خوب خود بعد از مصدوميت طوالنى مدت بود، جو بسيار زيادى را 
براى بازگشت به تيم ملى براى حضور در جام جهانى به راه انداخت. 
البته سرمربى سوئد زير بار اين جو بزرگ نرفت و ترجيح داد بدون 
ستاره مشهور، با حاشــيه كمتر و تيمى يكدست تر به روسيه برود. 
ياكوب يوهانسن را نيز نبايد فراموش كنيم كه با وجود حضور ثابت 
در تركيب سوئد در مســابقات مقدماتى و حتى به ثمر رساندن گل 
پيروزى بخش مقابل ايتاليــا، به دليل مصدوميــت از ناحيه رباط 

صليبى جام جهانى را از دست داد. 

تيم ملى كره جنوبى در حالى مجوز حضور در جام جهانى 2018 را كسب 
كرد كه عملكرد اين تيم در دور مقدماتى به هيچ عنوان دلگرم كننده نبود. 
جنگجويان در 10بازى مرحله نهايى مقدماتى كه با ايران نيز همگروه بودند، 
تنها 4برد به دست آورده و از 5بازى خارج از خانه فقط يك امتياز در زمين 
سوريه كســب كردند. صعود آن ها به جام جهانى بيشتر از آنكه مربوط به 
عملكرد خوب خودشان باشد به عملكرد ضعيف رقباى اين تيم در مقدماتى 
مانند ازبكستان، سوريه و چين مربوط بود. كره جنوبى يكى از اولين تيم هاى 
آسيايى حاضر در جام جهانى بود كه در 1954 در سوئيس برگزار شد. البته در 
اين مسابقات كه به شكل ويژه اى در دور گروهى فقط با 2بازى برگزار مى شد، 
مقابل مجارستان و تركيه با نتايج عجيب 9-0 و 7-0 گلباران شدند. حضور 
بعدى آن ها تا جام جهانى 1986 طول كشيد و از آن زمان هيچ دوره اى را از 
دست نداده اند. البته به جز جام جهانى 2002 كه يكى از ميزبانان آن بودند 
و به شكل خارق العاده تا نيمه نهايى صعود كردند، و سال 2010 كه به دور 
يك هشتم راه يافتند، در دوره هاى ديگر در همان دور گروهى حذف شده اند.

سرمربى
شين تائه يونگ سرمربى جوان و 46ساله كره جنوبى در حالى هدايت 
اين تيم را در روســيه به عهده خواهد داشــت كه به عنوان سرمربى 
باشگاهى، دستاورد خوب قهرمان كردن تيم سونگنام در ليگ قهرمانان 
آســيا در ســال 2010 را در كارنامه دارد. او هدايت تيم اميدهاى كره 

جنوبى را در المپيك 2016 و جام جهانى زير 20ساله  در 2017 را به 
عهده داشت و با اينكه پايان خوشى را در آن مسابقات تجربه نكرد، اما 

باعث شد كه فدراسيون كره به او اعتماد كند.
ستاره

سون هيونگ مين را مى توان با اختالف بزرگترين بازيكن كره جنوبى لقب 
داد. هافبك/مهاجم تاتنهام يكى از عناصر اصلى تيم مدعى لندنى در يكى 

دو فصل گذشته بوده و خود را بازيكنى در كالس جهانى نشان داده است.
مهره هاى قدرتمند

كى ســونگ يونگ با نزديك به 100بازى ملى بــراى كره، از بازيكنان 
باتجربه اين تيم در روسيه محسوب خواهد شد. كو جا چول را نيز اگر 
مصدوم نباشد مى توان به عنوان يك هافبك بسيار خوب در نظر گرفت.

ستاره غايب
لى چونگ يونگ با اينكه در كريستال پاالس بازى مى كند اما به خاطر 
چند اشتباه مرگبار در ابتداى فصل به بازيكن نيمكت نشين بدل شد و به 

همين دليل در ليست 23نفره نهايى كره جنوبى قرار ندارد.
نوظهور

اميدها براى درخشش هوآنگ هى جان، بسيار باالست تا بتواند با وجود 
جوانى، بار خط حمله اين تيم را به دوش بكشد. او چند وقتى هست كه 
در تيم ردبول سالزبورگ اتريش توپ مى زند و با تيمش به نيمه  نهايى 

ليگ اروپا نيز صعود كرد.

11 روز تا

 

شايد فردى بيايد كه بازيكنش به بطرى لگد مى زد

كى روش: تيم ملى  براى مربى بعـدى آماده است  

تلگرافى

*شــركت آديداس از گران ترين توپ جام جهانى روسيه 
رونمايى كرد. در ســاخت ايــن توپ از نقــش هاى لباس 

امپراتورى تزار روسيه الهام گرفته شده است.
*سايت تاك اسپورت انگليس رنكينگ تيم هاى حاضر در 
جام جهانى براساس پرچم كشورشان را منتشر كرده كه در 

اين ميان مكزيك اول و ايران در رده 12 قرار دارد.
*با اعالم داورزنى معاون وزير ورزش، بازى دوستانه ايران و 

كوزوو فردا به احتمال زياد برگزار مى شود.
*روزنامه الشــرق قطر خبر داد كه ســتاره هاى ملى پوش 
پرسپوليس و استقالل در جام جهانى تحت نظر سرمربيان 

السد و الدحيل هستند.
*دخيا اســپانيايى، گلر حريــف ايــران در جام جهانى با 
115 سيو موفق و 18 كلين شــيت بهترين عملكرد را بين 

دروازه بانان ليگ جزيره داشته است.
* ماساژور اســتقالل خوزســتان به خاطر پرداخت نشدن 

مطالباتش تهديد به خودسوزى كرد.
*ماهان رحمانى بازيكن تيم فوتبال پيكان قراردادش را با 

اين تيم به مدت يك فصل ديگر تمديد كرد.
*ديلى اســتار در رده بندى پيراهن هاى بــد جام جهانى، 

پيراهن ايران را در جايگاه نازل 28 از 32 قرار داده است.
*فرهاد قائمى دريافــت كننده تيم ملى واليبــال ايران با 

قراردادى يك ساله به تيم زراعت بانك تركيه پيوست.
*بازيكنان ايرانى چنانچه به صورت قرضى به يكى از تيم هاى 
خارجى بپيوندند، نمى توانند تا نيم فصل در ليگ فوتســال  

بازى كنند.

درمراسم بدرقه داوران ايرانى جام جهانى
فغانى: خداحافظى مى كنم تا تيم هاى داخلى از دستم راحت شوند!

تسنيم: در مراسم بدرقه داوران ايرانى حاضر در جام جهانى 2018 روسيه، عليرضا فغانى اعالم كرد كه پس از جام جهانى از دنياى داورى خداحافظى خواهد 
كرد. فغانى در اين باره گفت: من عنوان كردم كه اگر در جام جهانى اتفاقات خوبى برايم بيفتد، از دنياى داورى خداحافظى مى كنم تا تيم هاى باشگاهى در 
ايران از دستم راحت شوند. وى در مورد اينكه آيا قصد خداحافظى از دنياى داورى را دارد يا نه، تصريح كرد: تمركز ما روى جام جهانى است و اميدوارم اتفاقات 

خوبى براى ما بيفتد. در حال حاضر فقط به جام جهانى فكر مى كنيم.

قدوس: بازى مقابل امثال رونالدو احساس بزرگى است
ورزش: به نقل از سايت fotbollskanalen سوئد، سامان قدوس، هافبك استرشوندس به زودى در مسابقات جام جهانى 2018 روسيه با بت هاى كودكيش 
در جام جهانى 2018 روسيه مانند كريستيانو رونالدو مواجه خواهد شد. قدوس درباره اين احساس بزرگ گفت: بسيار سخت وقتى آنجا باشم ذوب مى شوم. 
اميدوارم  آنجا مقابل آن ها بازى كنم. شايعاتى كه شما درباره آن فكر مى كنيد يعنى حضورم مقابل آن ها هنوز قطعى نيست. من بازى مقابل چنين بازيكنانى 

كه از زمان كودكى بت هاى من بودند را  واقعا احساس بزرگى مى دانم.

رونالدو در انديشه شكست ركورد دايى
ورزش:  گلزن پرتغالى در جام جهانى و با پيراهن ملى به دنبال افتخارى ديگر بعد از كسب عنوان قهرمانى اروپا در سال گذشته در يورو 2018 است.رونالدو با پيراهن 
ملى در امر گلزنى هم آمار قابل توجهى دارد اما براى كسب برترين گلزن تاريخ تيم هاى ملى همچنان فاصله زيادى با على دايى، مهاجم اسبق تيم ملى كشورمان 
دارد.رونالدو در سال 17/2016 با پيراهن پرتغال در  16 بازى 20 گل به ثمر رسانده است. رونالدو 33 ساله در مجموع براى تيم ملى پرتغال 81 گل و 3 گل كمتر 
از پوشكاش به ثمر رسانده است و فاصله 28 گل با على دايى دارد. بهترين بازيكن جهان اميدوار است بتواند در سال هاى پيش رو عنوان بهترين گلزن جهان كه در 

اختيار على دايى است را بدست بياورد.

دفاع چپ؛ تنها ابهام تركيب مراكش
ورزش: تنها ابهام تركيب اصلى تيم   ملى فوتبال مراكش قبل از جام جهانى 2018 روســيه بال چپ است. سايت عربى كوره نوشت كه هرو رنارد، سرمربى 
فرانسوى مراكش به تركيب اصلى خود براى جام جهانى  دست پيدا كرده و تنها ابهام تركيب اين مربى بال چپ است. در ديدار دوستانه برابر اوكراين سرمربى 
مراكش در نيمه نخست از  حمزه منديل، ستاره ليل به عنوان مدافع چپ استفاده كرد اما در نيمه دوم اشرف الحكيمى بازيكن رئال مادريد را به ميدان فرستاد 
و به نظر مى رسد كه هنوز به جمع بندى نهايى براى اين قسمت از زمين نرسيده است. رنارد، سرمربى با تجربه مراكش در تمام بازى هاى انتخابى جام جهانى 
2018 روسيه از اشرف الحكيمى به عنوان بال چپ استفاده كرد اما در ديدار دوســتانه اخير او را در تركيب اصلى قرار نداد تا شايد برابر ايران هم از بازيكن 

ليل استفاده كند.

ورزش:  كمك داور بين المللى فوتبال ايران با انتقاد از عملكرد مسئوالن ورزشى شهر مشهد در 
حمايت نكردن از او براى حضور بهتر در جام جهانى اعالم كرد كه همه امكانات مورد نيازش براى 

تمرين را مسئوالن آموزش و پرورش شهر مشهد در اختيار او گذاشــتند. رضا سخندان كمك داور 
بين المللى فوتبال ايران در واكنش به صحبت هاى فغانى مبنى بر احتمال كناره گيرى اش از دنياى داورى 
بعد از جام جهانى اظهار كرد: اميدوارم تصميمى كه فغانى گرفته احساسى نباشد. او از داوران خوب كشور 
ما است و افتخارات زيادى را كسب كرده است. طبق قوانين گذشته فيفا داوران بعد از 45 سالگى بازنشسته 
مى شدند اما در حال حاضر داوران مى توانند با گذراندن تست هاى فيفا بعد از 45 سالگى هم داورى كنند.  
او در پاسخ به اين پرســش كه آيا به داورى در فينال جام جهانى هم فكر مى كند گفت: آرزوى هر 
داورى است كه در باالترين ســطح فوتبال قضاوت كند اما ما بايد پله پله پيش برويم. اميدوارم خدا 

به ما كمك كند تا اتفاقات خوبى بيفتد.  سخندان در مورد پاداش هايى كه قرار بود فدراسيون به آن ها 
پرداخت كند اظهار كرد: همراه با تيم ملى خدمت رييس جمهور رسيديم و در آن مراسم پاداش هايمان 

را دريافت كرديم.
 هيچ وقت درباره مسائل مالى صحبت نكرده ام اما دوســت داريم كه ما را حمايت كنند. براى ما احترام 
ديدن و حمايت شدن مهم است. اگر همين 10 سكه را هم به عنوان پاداش نمى گرفتيم حرفى نمى زديم. 

ما ورزشكاريم و شبانه روز تالش مى كنيم و دوست داريم كه به ما احترام بگذارند.

واكنش برانكو به صحبت هاى كى روش:
 افتخار مى كنم سرمربى

 على كريمى بودم
ورزش: سرمربى پرسپوليس در واكنش به اظهارات 
اخير كارلوس كى روش مبنى بر اينكه شايد بعد از او 
مربى اى جانشينش شود كه شاگردانش بعد از تعويض 
به بطرى آب لگد بزنند، يادآور شــد: نمى دانم منظور 
كى روش از اين صحبت ها چيست. اگر به اتفاقات جام 
جهانى 2006 اشــاره دارد بايد بگويم كه براى او در 

جام جهانى روســيه آرزوى موفقيت دارم. من افتخار 
مى كنم كه سرمربى بازيكنى چون على كريمى بودم، 
بازيكنى كه يكى از بااســتعداد ترين فوتباليست هاى 
جهان بود. برانكو همچنين در پاسخ به اظهارنظر ديگر 
كى روش در رابطه با اينكه چرا على كريمى از مربيان 
ديگرى كه بســتگان خود را به تيم شــان مى آورند و 
تجارت بازيكن مى كنند، صحبــت نمى كند، تصريح 
كرد: (با خنــده) در اين مورد حتمــاً از على كريمى 
سؤال كنيد كه چرا از من و امثال من انتقاد نمى كند!  

كمك داور بين المللى فوتبال ايران با انتقاد از عملكرد مسئوالن ورزشى شهر مشهد در 
حمايت نكردن از او براى حضور بهتر در جام جهانى اعالم كرد كه همه امكانات مورد نيازش براى 

تمرين را مسئوالن آموزش و پرورش شهر مشهد در اختيار او گذاشــتند. رضا سخندان كمك داور 
بين المللى فوتبال ايران در واكنش به صحبت هاى فغانى مبنى بر احتمال كناره گيرى اش از دنياى داورى 
بعد از جام جهانى اظهار كرد: اميدوارم تصميمى كه فغانى گرفته احساسى نباشد. او از داوران خوب كشور 
 سالگى بازنشسته 
 سالگى هم داورى كنند.  
او در پاسخ به اين پرســش كه آيا به داورى در فينال جام جهانى هم فكر مى كند گفت: آرزوى هر 
داورى است كه در باالترين ســطح فوتبال قضاوت كند اما ما بايد پله پله پيش برويم. اميدوارم خدا 

به ما كمك كند تا اتفاقات خوبى بيفتد.  سخندان در مورد پاداش هايى كه قرار بود فدراسيون به آن ها 
پرداخت كند اظهار كرد: همراه با تيم ملى خدمت رييس جمهور رسيديم و در آن مراسم پاداش هايمان 

 هيچ وقت درباره مسائل مالى صحبت نكرده ام اما دوســت داريم كه ما را حمايت كنند. براى ما احترام 
 سكه را هم به عنوان پاداش نمى گرفتيم حرفى نمى زديم. 

كمربند  دفاعى تيم ملى در روسيه محكم مى شود؟

آماده باش به «وريا» و «سيدجالل»
براى مقابله با سودجويى مالى از بسته هاى فرهنگى در  جام جهانى

تماشاگران ايرانى در روسيه مجهز مى شوند

كره جنوبى؛ ببرهايى نه چندان تيزدندان  سوئد؛ نيازى به زالتان نيست   معرفى  تيم هاى جام جهانى (17)

سخندان: همان 10 سكه را هم نمى دادند!

روى خط روسيه

ورزش : ماجراى فروش پيراهن هاى جام جهانى 2006، بليت هاى 
ورود به استاديوم ها توسط برخى مسئوالن وقت فدراسيون فوتبال و 
فروش پرچم هاى رايگانى كه قرار بود بين ايرانى هاى حاضر در جام 
جهانى آلمان حمايت كنند حسابى جنجال درست كرد تا حدى كه 
برخى منتقدان پس از اتمام جام جهانى اعالم كردند برخى در اين 

ميان كاسبى راه انداختند و سودهاى ميليونى به جيب زدند.
حاال پس از گذشــت 16 سال از آن اتفاق مســئوالن فدراسيون 
فوتبال و دســتگاه هاى درگير با رقابت هاى جام جهانى برنامه 
ريزى كردند تا مشكالتى اين چنينى براى ايرانى هاى حاضر در 

روسيه ايجاد نشود.
 به همين دليل طرح واگذارى پرچم هــا و پيراهن هاى تيم ملى 
ايران براى جام جهانى روســيه به هواداران تيم ملى دستخوش 
تغيير و تحوالتى شــد تا تجربه جام جهانى آلمــان دوباره تكرار 

نشود.
ظاهرا قرار بود ايــن ملزومات فرهنگى كه بــه منظور حمايت از 
تيم ملى تدارك ديده شــده بود در اختيار آژانس هاى مسافرتى 
كه بنا به اعزام تورهاى مسافرتى داشــتند قرار بگيرد تا مستقيما 
به مسافران ايرانى اهدا شــود اما اين تصميم براى جلوگيرى از 

برخى سوء اســتفاده هاى احتمالى وتو شد! حاال قرار است ستاد 
هماهنگى تماشــاگران ايرانى در جام جهانى 2018 روســيه با 
استقرار در چهار شهر روسيه ملزومات تهيه شده براى حمايت از 

تيم ملى را در اختيار هواداران قرار دهند.
به اين ترتيب ايرانى هايى كه حضورشــان در روســيه قطعى است 
در مسكو،سنت پترزبورگ، كازان و ســارانك مى توانند با مراجعه 
به ورزشــگاه هايى كه ايران در آنجا بازى دارد از غرفه هاى تدارك 
ديده شده بسته حمايتى از تيم ملى را دريافت كنند. همچنين آن 
دسته از هوادارانى كه در مسكو حضور دارند مى توانند در نزديكى 
كمپ تيم ملى بسته حمايتى خود را دريافت كنند تا به وسيله اين 
امكانات تمرينات تيم ملى را زير نظر بگيرند و از شاگردان كارلوس 

كى روش حمايت كنند.
برابر پيش بينى ســتادهماهنگى تماشــاگران ايرانى در روســيه 
نزديك به 7 هزار نفر از ايران براى تماشاى اين مسابقات به روسيه 
ســفر خواهند كرد كه بســته هاى در نظر گرفته بــه ميزان كافى 
وجود دارد و تماشــاگران ايرانى مى توانند با FAN ID بسته هاى                                    

خود را به صورت رايگان دريافت كنند.
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یادداشت

خمینی شاعر
 علی اصغر سید غراب/ استاد ادبیات فارسی دانشگاه لیدن هلند  
امام خمینی)ره( برای جامعه غربی به عنوان یک شاعر عابد و عارف، که 
اشعاری درباره عشق بدون هوس، باده و وحدت در عرفان، سروده است، 
نمونه ای از جمع اضداد قلمداد می شــود. با این حال، عرفان و شــعر دو 
جنبه جدا نشــدنی شخصیت اوست که بخاطر دیدگاه های سیاسی اش، 

تحت الشعاع قرار گرفته اند. 
در این یادداشــت به بررسی سویه های شــاعرانه امام پرداخته می شود.  
دیوان او شامل تعداد زیادی شعر در قالب های گوناگون شعری است: 149 
غزل، 117 رباعی، ســه قصیده، دو مسمط، یک ترجیع بند و 21 قطعه. 
یکی از نویسندگان در این باره می نویسد: »شعر او قابل توجه است، چرا 
که نشان می دهد عرفان وی عمیقاً روی زندگی شخصی اش تأثیر داشته 
است. او به عنوان یک عارف، تحت تاثیر عالَم روحانی، مهربان، با روحی 
لطیف و آرام است. او بسیار دل رحم است، به حدی که حاضر به کشتن 

مگسی نیست، بلکه آن را با گوشه عبایش پر می دهد«.
در ابیات زیر، شاعر خود را در قالب یک عاشق عارف معرفی می کند که 
اجازه ندارد ســّرعرفانی عشق را فاش کند.15 رنگ چهره او زرد توصیف 
شــده، که یک نماد شعری از چهره رنگ پریده عاشق مهجور است. اگر 
چه عاشق باید سّر عشــق را پنهان کند، اما چهره رنگ پریده اش عشق 
او را فاش می کند. در بیت زیر، شــاعر بر ناتوانی خود از پنهان کردن راز 

عشق تأکید دارد:

راز عشق تو نگویند هندی
چه کنم من؟ که ز رنگش پیداست

تمام اشعار دیوان آیت اهلل خمینی)ره(، در قالب های کهن شعری سروده 
شده اند. او دقیقاً از قواعد شعر کهن پیروی کرده است. صنایع، موضوعات 
و مضامین نیز عمدتاً از آثار بزرگان شعر کهن همچون سعدی، گرفته شده 
است. سعدی برای خمینی حقیقتا یک شاعر ایده آل است. در بیت زیر، 

امام خمینی)ره( »بافته« خود را با شعر سعدی مقایسه کرده است: 

شاعر اگر سعدی شیرازی است
بافته های من و تو بازی است

به برخی از شاعران مشهور دیگر، مستقیماً در دیوان اشاره نشده است، اما 
شکل و محتوای بسیاری از این اشعار منبع الهام آیت اهلل خمینی)ره( را 
مشخص می کند. به عنوان مثال، حداقل دو شعر در دیوان وجود دارد که 
به طور واضح تقلیدی از حافظ هستند. مانند غزل نخست دیوان حافظ، 
این دو شعر با عاشقی شروع شــده اند که از ساقی طلب ریختن می  در 

کاسه می کند.
در چندین رباعی، می توان اندیشه ها و اشعار عمرخیام )510- 427 ه.ش(، 
همچون »تقدیر، دم را غنیمت شــمردن و گذران عمر« را مشاهده کرد: 

رباعی زیر، تقلید واضحی از خیام است: 

افسوس که ایام جوانی بگذشت
حالی نشد و جهان فانی بگذشت

مطلوب همه جهان نهان است هنوز
دیدی همه عمر، در گمانی بگذشت 

موضوع دیگــری که در رباعیات امام خمینی)ره( به چشــم می خورد، 
مربوط به رابطه خانوادگی او با عروســش فاطمه اســت. اینجاست که 
آیت اهلل خمینی)ره( را در ساحت رهبری فرزانه می بینیم که به عروسش 

پند می دهد که فلسفه نمی تواند به او در کشف راز عرفان کمک کند. 
یک محصل سابق فلسفه، به عروسش توصیه می کند که فراگیری فلسفه 
را رها کند. خمینی)ره( در این اشــعار از سال هایی از عمرش گله دارد 
که وقف تحصیل فلسفه و حکمت شد اما او را به سمت کشف راز عرفان 

سوق نداد. 
 چاره کار این اســت که همچون قلندران، راه عشــق را در پیش گیرد. 
امام خمینی)ره( در این اشــعار، از تمام شــیوه های ممکن در فلسفه، 
حکمت و عرفان اسالمی نتیجه می گیرد که تنها نگرش ها و آموزه های 
قلندران است که منجر به کشف راز عرفان و رسیدن به خداوند می شود.

اشعار سیاسی جنبه ادبی کمی دارند. اما غزلیات]امام[ خمینی به لحاظ 
ســاختار و سطح ادبی با این اشــعار تفاوت دارند. عمده این غزلیات با 

مایه های قلندریات و عرفان هستند. 
بخش بزرگی از غزلیات در تمجید باده و ســاقی اســت که موضوعاتی 
مرتبط با شــعر قلندری هســتند. باده برای پیروان عرفان، کارکردهای 
مختلفی دارد. باده، عقلی را سرکوب می کند که در عرفان مانع رسیدن 
به راه عشــق است. باده، عارف را از ساحل امن عقل، به دریای خروشان 
عشق می کشــاند، جایی که جنون عشق راهی است برای تکامل ظرف 

وجودی انسان. 
یکی دیگر از موضوعات رندانه، که مکرر در دیوان امام خمینی)ره( طرح 
شده، نکوهش یکی از مقدس ترین اصول و آیین های اسالمی، یعنی حج 

است که در بسیاری از اشعار تکرار شده است.
 شاعر به فرد سالک توصیه می کند که توجهی به خانه خدا نداشته باشد 
که از خاک و گل ســاخته شده اســت، چرا که عملی مشرکانه و نوعی 
بت پرستی است. در رایج ترین اصول عرفان، سالک باید توجه خود را بر 

صاحب خانه معطوف کند. 

با کاروان بگویید: از راه کعبه برگرد!
ما یار را به مستی  بیروِن خانه دیدیم

»لَّبیْک« از چه گویید؟ ای رهروان غافل!
لَبّیْک او به خلوت، از جاِم می  شنیدیم

با اینکه برخی اشعار آیت اهلل خمینی)ره( بن مایه سیاسی دارند، اما همان 
طور که از غزلیاتش مشهود است، تمرکز اصلی همه آن ها روی تقوای الهی 

است که با موضوعات رندانه سر و کار دارد. 
بازخورد ها نسبت به شعر آیت اهلل خمینی)ره( در ایران، حداقل به سه گونه 
بود: روحانیان مرتجع و محافظه کار، اشعار او را غیر اسالمی و گواهی بر 
قرائت نادرست او از اسالم و آمیخته با عقاید عرفانی و ملحدانه می دانستند. 

با این حال، پیروان امام خمینی اشعار او را با اشتیاق پذیرفتند. 
عالوه بر این دو قرائت نامغرضانه از اشــعار او، نگاه سومی هم وجود دارد. 
ایرانیان تبعید شده که مجبور به ترک وطن خود شده اند، با نگاه حقارت 

به این اشعار می نگرند. 
آن ها برای مدت ها نمی توانســتند بپذیرند که خمینی چنین اشعاری را 
سروده باشد. چندین نفر از شاعران تبعیدی، اشعاری را برای نشان دادن 

تحیر خود از فلسفه و عقاید خمینی نوشته اند.
ترجمه و تلخیص: میثم مهدیار
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ادب و هنر

بررسی جدیدترین کتاب هدایت اهلل بهبودی درباره زندگینامه بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی

الف الم، مثل امام
ادب و هنر: »امام بزرگوار ما شــخصیتی درجه 
یک اســت که دوست و دشــمن به عظمت او 
اعتــراف دارند، اما تاکنون چند کتاب درباره این 

شخصیت عظیم نوشته شده است«؟
این مطالبه و پرسشــی است که سال گذشته از 
ســوی رهبر انقالب در دیدار با شاعران در نیمه 
ماه مبارک رمضان مطرح شــده بود و اکنون در 
اردیبهشــت 97 به ســالگرد این جمله نرسیده 
که اثر گران ســنگ »الــف الم خمینی« به قلم 
هدایت اهلل بهبودی را در دست داشتیم. هدایت اهلل 
بهبودی، پژوهشگری اســت که بی درنگ ذهن 
شــنونده را به یاد کتاب ارزشمند »شرح اسم« 
زندگینامه رهبر معظم انقالب، از همین نویسنده 
می اندازد و وقتی باخبر می شود که کتاب »الف 
الم خمینی« را همین نویســنده به نگارش در 
آورده مطمئن می شود که این کتاب را باید تهیه 
کند و شــب و روز با امام پا برهنه ها از کودکی تا 
اسفند 1357 همراه شود و فراز و فرودهای این 
روحانی تاریخ ساز را مرور کند. امام خمینی )ره( 
از آن شخصیت هایی است که قرائت های بسیاری 
پیرامون شخصیت ایشــان وجود دارد و از غرب 
تا شــرق بر بزرگی این شــخصیت عظیم الشأن 
صحه گذارده اند. حال در »الف الم خمینی« نیز 
خواننده با رموزی از شخصیت امام خمینی )ره( 
آشنا می شــود که خود رمزی بر وجه دیگری از 

شخصیت این رهبر انقالبی است.

 روایتـــی جـــذاب از زندگـی 
wامام خمینی

بهبودی در یادداشت ابتدایی خود بر کتاب چنین 
می نویســد: کتاب »الف الم خمینی« با معرفی 
خاندان امام خمینی)ره( آغاز می شــود و ســیر 
زندگــی روح اهلل را از تولد، نشــو و نما، تحصیل 
در زادگاه، ادامه درس آموزی در اراک و مهاجرت 
بــه حوزه علمیه قم پی می گیــرد. می توان این 

زندگینامه را به دو بخش کلی تقسیم کرد. اول، 
زندگی علمی حضرت روح اهلل خمینی در قم، که 
بیش از 40 ســال از عمر او را در بر گرفت. امام 
خمینی)ره( در این چهار دهه درس گرفت، درس 
داد، نوشــت و ماترک چشمگیری از منشورات و 
شاگردان به جا گذاشــت. دوم، زندگی سیاسی 
حضرت امام اســت که از اواســط سال 1341 

شمســی آغاز می شــود و با فراز و نشــیب های 
فراوان 16 ســال بعد، به پیروزی نهضت اسالمی 
در سال 1357 می رسد. نثر این کتاب، روان است 
و تردیدی در این نیســت که اگر کتاب را شروع 
کنیــد، نمی توانید آن را زمین بگذارید. حتی آن 
قدر جذابیت دارد که می توانید آن را از هرجایی 
باز کنید و کتاب را بخوانید و این یک نکته حایز 
اهمیت است که خواننده در روبه رو شدن با »الف 
الم خمینی« گرفتار قالب نثر هدایت اهلل بهبودی 

خواهد شد.

 منابع نوشتاری نویسنده
»الف الم خمینی« بر اساس چه منابعی نوشته 

شده اســت؟ بهبودی در همین خصوص گفته 
اســت: »اســناد مرتبط با امام پیــش از این در 
پنج جلد اســناد شــهربانی و 22 جلد مربوط به 
ســاواک منتشــر شــده بود اما من از مؤسسه 
مطالعات و پژوهش های سیاسی خواستم که اصل 
اسناد امام در ساواک را در اختیار من قرار بدهند 
تا برخی اسنادی را که به هر دلیلی در این کتاب ها 
نیامده است در استنباط ها و استنتاج های خودم 
دخالت بدهم. ما اخیراً به یکی، دو نسخه خطی 
رســیدیم -که البته اطالعات بسیار کمی درباره 
امام داشــت- و از اطالعات آن استفاده کردیم. 
برخی مصاحبه ها هم ناگفته هایی از زندگی امام 
داشت که مورد استفاده ما قرار گرفت. این کتاب 
را نمی توانیم بگوییم حاوی اسناد متعدد منتشر 
نشده اســت بلکه می توان گفت نگاه و نگرشی 
جدید هست و تحلیل های نسبتاً تازه ای نسبت 

به منابع پیشین انجام داده است.
اگر دو کتــاب اقلیــم خاطرات خانــم فاطمه 
طباطبایــی و خاطرات بانو قدس همســر امام 
منتشر نشده بود ما دستمان در مورد زندگی امام 
تا پیش از سال 42 خالی بود. این دو منبع کمک 
بسیاری به ما کردند تا حرف های نگفته زندگی 
امام را بگوییم البته که هنوز حرف های بسیاری در 
مورد زندگی امام هست. برای کسی که با تاریخ 
سروکار دارد کمبود اطالعات یک دردسر و زیادی 
اطالعات هم دردســرهای خاص خودش را دارد. 
با وجود این چون نگاه من به زندگی امام همراه 
با زمانه ایشان بوده این جاهای خالی با یادآوری 
زمانه امام تا حدی پر شده و خواننده وقتی زندگی 
امام تا قبل از سال 42 را می خواند احساس خأل 

نمی کند و تا حد زیادی سیراب می شود.
اگــر از عالقه مندان به مطالعــه تاریخ معاصر با 
رویکرد مطالعه رهبران انقالب باشــید، بی شک 
این کتاب می تواند سهم بزرگی در مطالعات شما 
داشته باشد. زیرا روند زندگی امام خمینی )ره( به 

عنــوان رهبر مبارزات مردم در برابر رژیم پهلوی 
بی شک در بازنمایی ذهنی مخاطب از سال های 

پیش از پیروزی انقالب اسالمی بی تأثیر نیست.
حتی خواننده در این کتــاب می تواند به اوضاع 
اجتماعی روزگار حیات امام در سال های کودکی 
و جوانــی پی ببرد و تصویری از اوضاع جامعه در 
آن روزگار به دســت بیاورد. در اولین مواجهه با 
»الف الم خمینی« با حجم بیش از 1100 صفحه 
متن روبه رو می شوید که در نگاه اول خواننده را 
پس می زند؛ اما وقتی کتاب را آغاز می کنید دیگر 
با این تصور که مشغول مطالعه کتابی با بیش از 

1000 صفحه هستید، روبه رو نخواهید بود.
از بخش های جذاب این کتاب، روایت هایی از زبان 
خود امام خمینی )ره( است که با رنگی متفاوت 
در متــن خودنمایی می کند و این می تواند برای 

خواننده جذاب باشد. 

روایتی از متن کتاب: توصیه های امام   
خمینیw به  همسرش

آقا سیدروح اهلل از همان روزهای نخست زندگی 
مشــترک نشــان داد که در جزئیــات کارهای 

همسرش دخالت نمی کند؛ حتی به زبان هم آورد 
و گفت که دخالتی در کارهای فردی، ســلیقه، 
رفت و آمد تو نخواهم کرد؛ هر نوع لباســی که 
دوست داری بخر، بپوش؛ هر طور که می خواهی 
رفت و آمد کن؛ اما آنچه از تو می خواهم فقط یک 
چیز است: واجبات دینی ات را انجام بده و سمت 

محرمات نرو؛ گناه نکن؛ بی گناه بمان. 
 بانــو قــدس ایــران ثقفــی بعدهــا گفت که 
]آقا/ امام خمینی[ ایــن را اوایل زندگی، همان 
هفته اول یا ماه اول گوشــزد کــرد و ادامه داد: 
»به مســتحبات خیلی کار نداشتند؛ به کارهای 
من کاری نداشــتند؛ هر طور که دوست داشتم 
زندگی می کردم؛ به رفت وآمد با دوستانم کاری 
نداشتند؛ چه وقت بروم، چه وقت برگردم. ]این ها 
یک طرف[ به من خیلی احترام می گذاشــتند و 

خیلی اهمیت می دادند«.
کتاب »الف الم خمینی« اثر هدایت اهلل بهبودی 
توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی 
در 1156 صفحــه با قیمت 60 هــزار تومان در 
نمایشگاه کتاب تهران برای اولین بار عرضه شده 

است. 

دیدگاه

نگاهی به بازنمایی آرمان فلسطین در کتاب های درسی
آموزش جهان بینی تا نوک بینی! 

 ادب و هنــر/ رقیه فاضــل  زمانی که 
اجتماعی ســازی آرمان فلســطین دغدغه ما 
می شــود و به ســراغ راهکارهــای تحقق آن 
می گردیم یکی از فضاهایی که ســروکارمان به آن می افتد و 
قطعاً باید به آن توجه کنیم نظام تعلیم و تربیت رســمی و 
عمومی کشور است. احتماالً آن چیزی که در ذهن بزرگواران 
است و انتظار دارند من نیز آن را بیان کنم این است که جو 
خیلی بد است، که هســت! اما من در این مجال می خواهم 
پیامدهــای آن را بعد از یک دوره روایت کتاب های درســی 
کشورمان از اول ابتدایی تا دبیرستان ارائه دهم، سپس سراغ 

این می رویم که چرا این اتفاق افتاده و چه باید کرد؟

 حرفی در حوزه مقاومت نزدیم
یک نگاه اجمالی و تورقی ساده در کتاب های هدیه آسمانی، 
فارســی و تعلیمات اجتماعی با در نظر گرفتن موضوع ایثار 
و شــهادت و ارتباط آن با موضوع فلســطین می تواند ما را 
به آینده ای ناگوار ســوق دهد. در کتاب های درسی 9 سال 
تحصیلــی دو نوع نگاه به مســئله مقاومــت و در ادامه آن 
فلســطین وجود دارد. اول نگاه و اشاره غیر مستقیم، دوم به 
طور محدود هم اشاره مستقیم! به عنوان نمونه اولین اشاره 
مستقیم به فلسطین مربوط به کتاب کالس سوم است که 
در قســمت فعالیت ها دو تا عکس از نماز جماعت گذاشته 
شــده  است. یکی از عکس هایی که گذاشته شده تصویر قوه 
الصخره اســت و انگار نماز داخل مســجداالقصی است و از 
دانش آموز می خواهد که بگوید این عکس کجاست؟ و این 
اولین اشاره نمادین به قضیه فلسطین است. پس از این اشاره 
نمادین می رویم تا کتاب هدیه کالس چهارم، در درسی که 
درباره مهدویت و انتظار است از زبان یکی از دانش آموزان نام 
فلسطین را می شنویم. این اشاره دوم است که همان جا فقط 
عکس و اینجا کلمه فلسطین می آید البته برای فلسطین قرار 
نیســت توی این کتاب ها کاری بکنیم یعنی باز هیچ حرفی 

زده نمی شود. 
متأســفانه در درس اجتماعی همین اشاره هم وجود ندارد، 
درحالی که اگر قرار است کاری شود و حرفی زده شود، این 
درس ها بهترین بستر هستند و در اینجاست که می شود از 
فلســطین گفت چرا که تاریخ و مدنی و جغرافی همین جا 
دارد مطرح می شــود. زمینه دیگر کتاب های آمادگی دفاعی 
هستند. در این کتاب ها هم متأسفانه هیچ اشاره ای به موضوع 
فلسطین وجود ندارد. گل کار ما در این ماجرا مربوط به کتاب 

فارســی کالس هشتم اســت که دو تا شعر می آورد یکی از 
محمود درویش، برای محمد الّدوره و یک شــعر دیگر از نزار 
قبانی. این دو تا شعر تمام کار کتاب های درسی ما در عرصه 

فرهنگ عمومی است!

 دغدغه چیست؟
نکته ای که مطرح شد این بود که چرا ما یک جریان اجتماعی 
مانند جریــان اجتماعی خودجوش یــوم النکبه در ترکیه 
نداریم؟ در پاسخ باید بگوییم که یک دلیل این ماجرا را باید 
در کتاب های درســی پیدا کرد. با این وضعیت نباید انتظار 
داشته باشیم، دانش آموزی که میزان زیادی از عمرش را در 
این مدارس و با این درس ها سپری می  کند، آدم آرمانی بشود 

که در مواجهه با این اتفاق ها، خونش به جوش بیاید.

 پیامد این فقدان مهم است
نکته فقط این نیســت که چــرا مردم ما برای فلســطین 
راهپیمایی نمی کنند؟ مسئله ای که در اینجا مهم است، پیامد 
این فقدان است. پیامدی که بیشتر متوجه دانش آموز ماست 
تا مردم فلسطین! زمانی که ما آرمان هایی از این جنس را از 
نوجوانمان بگیریم او می شود یک من کوچک شده، منی که 
اگر خیلی بچه خوبی باشد به یک هویت فردی می رسد و افق 
نگاهش می شود هویت خانوادگی، هویت اجتماعی و هویت 

قومی. ما نمی توانیم از جامعــه ای که هویت خودش را این 
قدر محدود معنا می کند، نه پیشــرفت علمی و نه پیشرفت 

صنعتی بخواهیم!

 نظام آموزشی ما منفعل است
در پایان یک سؤال کوتاه پیش می آید که خب علت چیست؟ 
چرا چنیــن اتفاقی افتاده که این قدر آرمان فلســطین در 
مدارس ما مظلوم است؟ مشکل از دفتر تألیف و کتاب هاست، 
مشکل از معلم است، مشکل از نظام آموزشی است، مشکل از 

دانشکده های امور تربیتی است. 
مــن می گویم رأس این مشــکل را اول باید در دانشــکده 
علوم تربیتی پیدا کرد. مــا از لحاظ نظری اگرچه در فضای 

سیاســی آرمان های واالیی را از حضرت امام به ارث برده ایم 
اما نتوانستیم اندیشه های ایشان را در بعد تربیت سیاسی و 

مطالعات برنامه درسی پیاده کنیم.
سؤال اینجاست که آیا ما نمی توانیم مثالً در بحث برنامه ریزی 
درسی صلح، اصول جهان اسالم را پیاده کنیم؟ ما باید تابع 
همان مؤلفه ها باشــیم؟ مسلم است که نه! اما چون دانشگاه 
تئــوری نــدارد، نتوانســته وارد بحث بشــود و کاری کند. 
حاالحکایت نظام آموزشی همین اســت. نظام آموزشی ما 

چون تئوری ندارد، نگاه منسجمی هم ندارد. 
معتقدم سند تحول از لحاظ نگاه های جهانی و اسالمی فقیر 
اســت. مثالً در بیانیه ارزش ها بند یازدهم اشاره می کند به 
تکوین و تعالی جنبه های انســانی هویت دانش آموزان برای 
تقویــت روابط حق محور، عدالت گســتر و مهرورزانه با همه 
انسان  ها در سراسر جهان! در قسمت چشم انداز فصل چهارم 
ســند تحول می گوید: چشــم انداز جامعه جهانی این نظام 
تعلیم و تربیت باید زمینه ســاز جامعه جهانی، عدل مهدوی 
و برخوردار از توانمندی های تربیتی ممتاز در تراز جمهوری 
اسالمی ایران در ســطح منطقه،  الهام بخش و دارای تعامل 
ســازنده و مؤثر با نظام های تعلیم و تربیتی در سطح جهان 
باشد. در یک نگاه خوشبینانه می گویم در همین حد مرزهای 

حق و باطل و استضعاف و استکبار فهمیده شده است. 
نکته دیگر در این سند پیوست 3 سند تحول که چالش های 
کالن نظام تربیت رســمی عمومی است، دیده می شود. این 
ســند خودش می گوید چالش ها یعنی موقعیت های جدید 
فراروی نظام آموزشی! دقت کنید هر جا گفته چالش یعنی 
موقعیت های جدید که پیش روی نظام تعلیم و تربیت است. 
حاال قرار است چطور با این چالش ها برخورد کند؟ با نگاهی 
از جنس آینده پژوهی و فعال؟ خیر، موضعش در مقابل این 
چالش ها یا منفعالنه است یا در حالت خیلی خوب سازگارانه. 

برخی مصاحبه ها هم ناگفته هایی 
از زندگی امام داشــت که مورد 
اســتفاده ما قــرار گرفــت. این 
کتاب را نمی توانیم بگوییم حاوی 
اسناد متعدد منتشر نشده است 
بلکه می توان گفت نگاه و نگرشی 
جدید هست و تحلیل های نسبتاً 
تازه ای نســبت به منابع پیشین 

انجام داده است

آنچهمیخوانید

اگر معلم همراه نباشد 

حاشیه

کالس ملک معلم اســت، اگر بخواهد 
می تواند براحتی به موضوع فلســطین 
بپردازد. معلم مؤمــن و معتقد هم کم 
نیســت. اگر بخواهیم می توانیم فرهنــگ پایداری و 
فلســطین را برای دانش آموزان جریان سازی کنیم. 
اگر معلمی در این فرهنگ نباشد و یا نسبت به مسئله 
فلســطین توجه نداشته باشد، همه تالش ها را بر باد 
می دهد. پیامد این کار وحشــتناک است و به صورت 
یک دغدغه گسترده تربیتی در جامعه نمود پیدا کرده 

است. 

ناهنجاری های بعد از خودمحوری

حاشیه

طبیعی است که جوان  این جامعه وقتی 
در دوره کودکی و نوجوانی هیچ حرفی 
در مورد گذشــتن از منفعت شخصی و 
ایثار نشنیده باشــد، تبدیل به نوجوانی شود که افق 
نداشته باشد. مشاورهای دبیرستان ما می گویند چرا 
مشکالتی مانند خشونت، پرخاشگری و هرزه نگاری در 
نوجوان پیدا می شود؟ در جواب این ها می گوییم این 
نوجوان چطور چشم پاک باشد وقتی هیچ آرمانی ندارد 
برای زندگی کردن؟! به چه چیزی فراتر از خودش باید 

فکر کند که بعد انتظار داریم چشم چرانی نکند؟

موسیقی

باشــگاه خبرنگاران:  نهمین جلســه از سلسله 
نشســت های گفتمان موســیقی دفاع مقدس ظهر 
یکشــنبه 6 خرداد 1397 برگزار شد. در این جلسه 

محمد گلریز خواننده موســیقی 
ایرانی و ســرودهای انقالبی، رضا 
اسماعیلی شــاعر و منتقد ادبی و 
مصطفی محدثی خراسانی شاعر، 
ترانه ســرا و منتقــد ادبی حضور 
داشتند. رضا اســماعیلی در این 
نشست گفت: متاســفانه پس از 
جنگ حمایت های مادی و معنوی 

از جریان موسیقی دفاع مقدس قطع شد. دو سال پیش 
مقام معظم رهبری تاکید کردند که چرا سرودهای دفاع 
مقدس به فراموشی سپرده شده است و همین مسئله 
 خونی تازه در رگ موسیقی دفاع مقدس جاری کرد.  
محمد گلریز نیز در این نشست گفت: روزی به اتفاق 
استاد مشــفق و دو تن دیگر از شاعران خدمت مقام 

معظم رهبری رسیدیم. آقای مشفق غزلی خواند که 
هر بیتش را مقام معظم رهبری تحسین کرد. ایشان در 
این دیدار رو به من کردند و گفتند که شما این غزل را 
بخوانید. همانجا آقای حسینی نامه 
نوشــت و پاراف کرد کــه این اثر 
آهنگسازی شود و من هم بخوانم. 
کار ضبط شــد اما اثر را آن زمان 
 به طور رسمی منتشــر نکردیم.

آخریــن بــار در مراســم مهمی 
بودیم و چنــد تن از وزیران بودند 
و آقــای علــی عســگری)رئیس 
سازمان صدا و ســیما( هم بودند. آنجا گفتم که چرا 
به ســرودهای انقالبی و ارزشــی نمــی پردازید. این 
مسئله خواسته مقام معظم رهبری است. ایشان هم 
گفتند بله، حتما. به منشــی شان رو کردند و گفتند 
که با آقــای گلریز تماس بگیریــد و هماهنگی ها را 
 انجــام دهید. از آن زمان رفتند کــه تماس بگیرند...

گله رهبری بابت فراموشی موسیقی دفاع مقدس

خبر

مهر: ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران 
همزمان با سالگرد ارتحال ملکوتی امام روح اهلل )ره( 
برنامه های ویژه فرهنگی هنری را از 11 تا 15 خرداد 

برگزار می کند. مهدی محمدی، 
مدیر کل روابــط عمومی و امور 
بین الملل سازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری تهــران در خصوص 
برنامه هــای ایــن ســازمان به 
مناسبت ارتحال امام خمینی)ره( 
گفــت: همزمــان با بیســت و 
نهمین سالگرد ارتحال نخستین 

رهبر جمهوری اســالمی ایران امــام خمینی)ره( 
ویژه برنامه هــای فرهنگــی هنــری در مناطــق 
 22گانه تهران از 11 تا 15 خرداد برگزار می شــود.

وی افزود: فرهنگ ســرای مناســبتی امام روح اهلل 
همزمان با ســالگرد ارتحال امام خمینی)ره( در سه 
مرکز؛ فرهنگ سرای رضوان، فرهنگ سرای امام)ره( 

و فرودگاه مهرآباد برپا می شــود. فرهنگ سرای امام 
روح اهلل در فرهنگ ســرای امــام)ره( با برنامه هایی 
همچون؛ نمایشگاه کتاب و توزیع کتاب با موضوعات 
مربــوط بــه امــام )ره(، اردوی 
فرهنگــی به بیــت امــام)ره(، 
اجرای بــازی برای کــودکان و 
امام شناسی،  با موضوع  نوجوانان 
برپایی کارگاه آموزشــی هنری، 
پخــش فیلم هــای موضوعــی، 
قرائــت فرازهایــی از وصایــای 
از کتاب  امــام)ره( و رونمایــی 
اقلیم خاطرات نوشــته فاطمه طباطبایی دوشنبه 
 14 خــرداد از ســاعت 15 تا 20 برگزار می شــود.

محمدی با اشاره به شب شعر »سبوی عاششقان« گفت: 
همچنین یک نشست ادبی با حضور برجسته ترین 
شاعران آیینی جمعه 11 خرداد ساعت 1۸ با موضوع 
 امام خمینی)ره( در فرهنگ سرای اندیشه برگزار شد.

 تهران به استقبال سالگرد امام می رود
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خبر

کارگردان »خجالت نکش« در گفت وگو با تسنیم:
نگاه آوینی به سینما جدید بود

مقصــودی،  رضــا  تســنیم: 
کارگــردان »خجالت نکش« در 
گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه 
من از قصه نویســی شروع به کار 
کردم گفت: بعد از انقالب، سال 
58 تا 59 براســاس کتاب های 
درســی و قصه هایی که خوانده 

بودم، به قصه پردازی عالقه مند شدم و شروع کردم به  نوشتن قصه های 
کوتاه. البته آن قصه ها هیچ جایی چاپ نشــد، شــاید یکی دو مورد در 
نشــریات آن زمان. ولی بعدها بعضی از آن ها ابزاری برای ساخته شدن 

برخی از فیلم های کوتاه شد. 
وی افزود: من ســواد سینمایی نداشتم، شانزده یا هفده سالم بود و فکر 
می کردم سینما یعنی فیلمبرداری. گفتم می خواهم فیلمبرداری یاد بگیرم. 
بعد از یک دوره ای که گذشــت، متوجه شــدم دوست دارم فیلم بسازم، 
فیلمنامه بنویسم و در این زمینه کار کنم. اولین فیلمنامه ای را که نوشتم 

برای یک فیلم سوپر8 بود که فیلم آن ُگم شد. 
در آن فیلم ابراهیم حاتمی کیا نقش کسی را بازی می کرد که هدف ترور 
قرار می گیرد و حســین فرخی در نقش تروریست بود. یکی از دوستانم 
فیلمبردار و من کارگردان و نویسندۀ این کار 8 میلیمتری بودم. داستاِن 

خیلی قشنگی داشت اما متاسفانه فیلم ُگم شد.
مقصودی با اشاره به اینکه حاتمی کیا آن زمان 19، 20 سالش بود توضیح 
داد: همۀ ما نوجوان و جوان بودیم و می خواســتیم سینما یاد بگیریم و 
داشــتیم یاد می گرفتیم. ابراهیم داشــت یک فیلم کوتاه عروسکی کار 
می کرد. من هم یک وقت هایــی می رفتم کمک او و تجربیاتی  اینگونه 
کسب می کردم. وی درباره آوینی و نگاه او به سینما خاطرنشان کرد: آقای 
آوینی نگاه جدیدی به سینما داشت و این نگاه او برای ما جالب بود. شخصاً 
من گاهی نسبت به نگاه ایشان انتقاد داشتم، ولی برای ما جالب بود که 
چه نگاه جالب و نگاه جدیدی به سینما دارد!  به هر حال دستی هم در 
کارِ سینما داشت، تدوین می کرد، نریشین می گفت، مستند می ساخت و 
با کارش ناآشــنا نبودم. یادم هست در یک جشنواره ای همۀ سینماگران 
بودند، آقای آوینی حرف های تندی در مورد مدیریت ســینما می گفت.  
یکی از سینماگران بلند شد و گفت: تو در سینما چه کردی؟ آقای آوینی 
گفت: من 5، 6 ســال است فقط دارم فیلم تدوین می کنم، 6 سال است 
دارم مستند می سازم، این مطالعات را کردم. آدمی بود که مطالعه کرده 

بود و بدون شناخت صحبت نمی کرد.

سیما و سینما: آزادی فلسطین، نه فقط مطالبه 
مــردم ایران که خواســته تمــام آزادی خواهان 
جهان اســت. هنر فیلم، یکی از زبان های گویای 
جهان برای تنویر افــکار عمومی از جنایات رژیم 
نامشروع اســراییل علیه فلســطینیان است. در 
این نوشتار نگاهی داریم به مهم ترین فیلم هایی 
که در دفاع از مردم مظلوم فلســطین و لبنان و 
افشاکردن چهره واقعی رژیم جعلی اسراییل توسط 
فیلمسازان ایرانی ساخته شده است. نخستین فیلم 
درباره مسئله فلسطین را می توان فیلم »سرب« 
دانست. مســعود کیمیایی نخستین فیلمسازی 
است که در سال 1367 این فیلم را ساخته است، 
فیلمی با موضوع مهاجرت یهودیان ایرانی به ارض 
موعود)اســراییل( که در ســال 1330 رخ داد و 

دستمایه ساخت این فیلم شد. 
دو ســال بعد، فیلم »آتش پنهان« به کارگردانی 
حبیب کاووش ســاخته شد فیلمی که مناسبات 
اســراییل و رزمندگان فلســطینی را به نمایش 
می گــذارد. ژاکــوب، یهودی لبنانــی االصل، در 
یک میهمانــی، به همراه تعدادی از نزدیکانش به 
دست گروهی که به لباس رزمندگان فلسطینی 
درآمده اند کشــته می شــود. با افشا شدن هویت 
اصلی تروریست ها، دو رزمنده فلسطینی در یک 
عملیات شهادت طلبانه ستاد فرماندهی نیروهای 

اسراییلی را منهدم می کنند.

 »بازمانده« ای که ماندگار شد
در اوایل دهه هفتاد زنده یاد سیف اهلل داد، فیلمی 
ساخت که در تاریخ فیلمسازی محور مقاومت با 
موضوع فلسطین ماندگار شــد. فیلم »بازمانده« 
که محصول ســال 73 اســت، با موضــوع دفاع 
فلســطینیان از وطن خود ســاخته شد. فیلمی 
که نشان می دهد رژیم اســراییل به بهانه خرید 
زمین، سعی در پوشاندن مسئله اشغال زمین های 

فلسطینیان از دید جامعه جهانی دارد. 
یک سال بعد، فیلم سینمایی »لبنان عشق من« 
به کارگردانی حسن کاربخش ساخته شد. داستان 
فیلم درباره امدادگری فرانسوی است که همراه با 
نیروهای صلیب ســرخ به کمک آسیب دیدگان 
جنگ اسراییل و لبنان آمده است. او و همکارانش 
هنگامی که تعدادی از بچه های بی سرپرســت را 
از خیابان جمع کرده اند، توسط نیروهای اسراییلی 
در جاده متوقف می شوند. اسراییلی ها که حضور 
نیروهــای صلیب ســرخ را به عنوان شــاهدان 
جنایت هــای خود مزاحم می بیننــد، آمبوالنس 
را منفجر می کنند و فیلم با نجــات ماری، ادامه 
می یابد.  فیلم »قاعده بازی« هم محصول ســال 
1376 است. این فیلم که مجموعه تلویزیونی آن 
با نام »هفت سنگ« ساخته سیدعبدالرضا نواب 

صفوی روی آنتن شــبکه دو ســیما رفت، درباره 
هواپیمای 474 وین به تل آویو اســت که توسط 
نیروهای مبارز فلســطینی ربوده می شود. دولت 
صهیونیست هم برای استفاده تبلیغاتی، ترجیح 
می دهد که مســافران به نحوی از بین بروند، اما 
مبارزان فلسطینی برای نجات جان مسافران نقشه 

صهیونیست ها را خنثی می کنند.

 از چشمان آبی زهرا تا زخم زیتون
دهه هشــتاد را می توان یکــی از دهه های پرکار 
فیلمسازان با موضوع مقاومت و فلسطین دانست. 
»چشــمان آبی زهرا« که در اوایل دهه هشــتاد 
ساخته شد، سریالی بود که از شبکه های داخلی 
و برون مرزی صدا و ســیما به نمایش درآمد، اما 
یک نســخه ســینمایی هم از روی آن تهیه شد. 
این فیلم جنایات رژیم صهیونیســتی و مصائب 
ملت مظلوم فلســطین را در قالب یک داســتان 
انســانی و بشر دوســتانه روایت می کند. روایتی 
درباره جســت وجوی یک گروه پزشکی اسراییل 
در اردوگاه های فلسطینی برای یافتن یک کودک 
تا چشــمان او را به جای چشــمان فرزند یکی از 
مقام های اسراییل پیوند بزنند. سعید سلطانی در 
این فیلم، روایتی نمادین از به وجود آمدن کشور 
جعلی اسراییل ارائه می کند.  یک سال بعد دو فیلم 
در این باره ساخته شــد. فیلم »قناری« ساخته 

جواد اردکانی، قصه »فارس« پســرک خردسال 
فلســطینی را روایت می کند که لکنت زبان دارد 
و قناری کوچکی را از پدر سیمون هدیه می گیرد. 
اردکانی در فیلم »قناری« سعی در بازنمایی این 
مطلب دارد که با اشغال فلسطین توسط صهیونیزم 

جای آرامی برای زندگی باقی نمانده است.
محمــد درمنش هم در فیلم »هیام«، عشــق به 
وطن و مقاومت در برابر اســراییل را دســتمایه 
ساخت اثرش قرار داده است.  حسان متولد حیفا، 
دانشجوی ممتاز مهندسی و تبعه انگلستان برای 
ازدواج با دختر مورد عالقه اش -هیام- از انگلستان 
عازم اردوگاه جنین در فلسطین اشغالی می شود. 
»زخم زیتون« سال 1383، داستان زنی را روایت 
می کند که همســرش از مبارزان علیه اشغالگری 
اسراییل است. او که با حضور همسرش در جهاد 

علیه اسراییلی ها مخالف است، در اثر اتفاقی مجبور 
می شــود خودش نیز درجریان مبارزه قرار بگیرد. 
وی در این راه آن قدر پیش می رود که یک تصمیم 
غیر منتظره می گیرد، تصمیمی که موجب تحول 
شخصیتی او و دیگران می شود. این فیلم توسط 

محمدرضا آهنج، کارگرانی شده است.

 تولدی دیگر در میان بیگانگان
نیمــه دوم دهــه هشــتاد هم چندیــن فیلم با 
محوریت مقاومت ساخته شد. عباس رافعی یکی 
از کارگردانان پرکار در این عرصه بود. او در ســال 
86 فیلم »تولدی دیگر« را ســاخت که نخستین 
همکاری مشــترک ایران و لبنان بود. دو ســال 
بعد، رافعی فیلم سینمایی »بیگانگان« را به زبان 
اصلی عربی ســاخت که عوامل آن از کشورهای 
آلمان، ســوریه، لبنان و مصر بودند. این فیلم در 
شهرهای الذقیه، جوالن و دمشق فیلمبرداری شد. 
قصه فیلم در مورد دختر و پســری اســت که در 
آستانه ازدواج، هنگام فرار با خانواده های خود در 
بندر حیفا یکدیگر را گم می کنند. جست وجوی 
آن ها برای یافتن یکدیگر 40 سال طول می کشد. 
در خالل این جســت وجو تاریخ کشور فلسطین 
و جریان اشــغال آن توسط صهیونیست ها روایت 
می شــود.  فیلم » شکارچی شنبه« هم که همان 
سال ساخته شــد، ماجرای زنی یهودی را روایت 

می کنــد که پس از مرگ همســرش با یک مرد 
مســیحی ازدواج می کنــد و کودک 8-7 ســاله 
خــود را درپی اقدام های حقوقی و اصرارهای زیاد 
پدربزرگش برای مدت کوتاهی به او می ســپارد. 
پدربزرگ کودک که یکی از ســران جریان فکری 
صهیونیسم است در جواب نگرانی های مادر، وعده 
می دهد که او یک ماه بیشتر اینجا نمی ماند و پس 
از آن، کــودک با اراده خود هر کجا که خواســت 
می تواند برود. پرویز شــیخ طــادی در این فیلم 
ماجرای اســتحاله فکری و ذهنــی این کودک و 
حرکت از فطرت پاک انســانی تا تبدیل شدن به 
موجودی خشن، خطرناک و خونریز را به تصویر 
کشیده است. شاید بتوان یکی از جدی ترین آثار 
این دهه را فیلم » ســی و ســه روز« دانست که 
در اواخر دهه هشتاد ساخته شد.این فیلم، روایتی 
واقعی از مقاومت یک روستای مجاور با اسراییل را 
به تصویر می کشد که از حمله اسراییلی ها به دیگر 
جناح های مقاومت جلوگیــری می کند. »جمال 
شورجه« ماجرای مقاومت 33 روزه حزب اهلل لبنان 
در برابر رژیم صهیونیســتی را در قالب داســتان 
عروســی یک زوج در روســتایی مــرزی روایت 
می کند که با حضور دو افســر اسراییلی در خاک 
لبنان و اســارت آنان به دست جوانان این کشور 

همزمان می شود. 

 کم کاری فیلمسازان داخلی
دهه حاضر، یکی از کم کارترین دهه ها در ساخت 
فیلم هایی با محور مقاومت بوده است. شاید بتوان 
یکی از مهم ترین آثار ســینمایی دهه نود را فیلم 
»ریسمانی نزدیک تر از رگ« دانست که در سال 
90 ساخته شده اســت. این فیلم اثری اقتباسی 
برگرفته از رمانی به همین نام اســت و داســتان 
زندگی یک خانواده لبنانی در طول 16 سال اشغال 
جنوب لبنان را روایت می کند که در واقع نگاهی به 
مقاومت مردم در این کشور دارد. »مسعود اطیابی« 
برای این فیلم توانست جایزه بهترین فیلم بیداری 
اسالمی سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر را 

از آن خود کند.
نگاهی به فیلم های ساخته شده درباره مظلومیت 
مردم فلسطین و ایستادگی محور مقاومت اسالمی 
در برابر جنایات رژیم صهیونیســتی، نشــان از 
ســهل انگاری هنرمندان و فیلمسازان برای تولید 

آثار سینمایی و نمایشی با این موضوع مهم دارد.
این کم کاری را در جشــنواره جهانی فیلم فجر 
امســال هم می توان دید که بــا توجه به اهمیت 
مســائل منطقه و جهان اســالم، بخشــی با نام 
»زیتون های زخمی« برگزار شد که آثاری درباره 
فلســطین به این بخش راه یافتنــد، اما نامی از 
فیلمسازان و کارگردانان ایرانی در این بخش نبود.

قدس از فیلم ها و سریال های ساخته شده درباره مظلومیت فلسطین گزارش می دهد

روایت مقاومت بر پرده نقره ای

آنچهمیخوانید

نگاهــی بــه فیلــم های ســاخته 
شــده طی دهــه اخیر، نشــان از 
سهل انگاری فیلمسازان ما برای 
تولیــد آثار ســینمایی با موضوع 
مقاومــت و مظلومیت فلســطین 

دارد

   زخم زیتون   

 بازمانده 

  چشمان آبی زهرا  

  شکارچی شنبه  



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
مى شــود اين مطلب را احساسى 
اما تلخ نوشــت، يكسره از جفايى 
كه در زنده بودنش بر او رفت، گفت و... يادش 
را گرامى داشــت. مى شود تلخى ها را بى خيال 
شد، در باره اش حرف هاى گل و بلبلى زد، حتى 
حماســى نوشــت و... خالصه يادش را گرامى 
داشت. اما هيچ كدام از اين ها واقعيت زندگى 
هنرى «سيف اهللا داد» نمى شود. فيلمسازى كه 
اگرچه تعداد فيلم هايش به انگشتان يك دست 
هم نمى رســد اما «بازمانده» اش، ماندگار ترين 
فيلم ســينماى ايران در باره فلســطين است. 
پس اجازه بدهيد بيشتر مطلب امروز به جاى 
اينكه زندگينامه يا «من نوشت» هايى در باره 
«داد» و بزرگداشتش باشد، نكته ها، خاطرات 
و حرف هايى باشد كه اهالى سينما، منتقدان، 
روزنامــه نگاران - اگرچه دير و پس از مرگش 
- در باره او گفته و نوشــته اند. حرف هايى كه 
حتى «گزارش از شخص» هايمان عادت دارند 
سال هاى ســال آن ها را توى دل يا دهانشان 
نگه دارند و بگذارند براى زمان مرگ سوژه ها! 

 فيلمسازى+ مديريت
از سال 1334 كه فيلم زندگيش در خرمشهر 
كليــد مى خورد تا ســال 1388 كه در تهران 
به سكانس پايانى، ســرطان و مرگ مى رسد، 
مى شــود 54 ســال. «داد» كه در دانشــگاه 
شــيراز جامعه شناســى خوانده بــود در 23 
سالگى فعاليت رســمى هنرى اش را به عنوان 
سرپرســت راديو و تلويزيون همين شهر آغاز 
كرد. دوران 31 ساله زندگى هنرى اش بيشتر 
از فيلمسازى به مســئوليت گذشت. دهه 60 
عضو شــوراى بررســى و بازبينى فيلمنامه در 
گروه فيلم و ســريال شــبكه يك بود و البته 
در بنياد ســينمايى «فارابى» هم در دوره هاى 
مختلف عضويت داشت و كارهاى مديريتى را 
دنبال مى كرد. دفتر ســينمايى «سينا فيلم» 

را هــم خودش پايه گذارى كــرده و مديريت 
مى كرد. رياســت هيئت مديره خانه سينما در 
ســال هايى از دهه 70 و پــس از آن معاونت 
سينمايى وزارت ارشاد از سال 76 تا 79 را هم 
به فعاليت هايش اضافه كنيد. اگر نمى گذاريد 
به حساب عادِت تعريف و تمجيد از هنرمندان 
ُمرده، ايــن را هم بگوييم كه: همــه اهالى با 
انصاف ســينما معتقدند سال هاى حضور او در 
معاونت سينمايى، دوره طاليى سينماى ايران 

بوده است. 

 3 فيلم، 2جايزه
سال 64 با «زير باران» پا به عرصه فيلمسازى 
مى گذارد، دو ســال بعــد «كانــى مانگا» را 
مى ســازد و تا هفت ســال بعد كه «بازمانده» 
روى پــرده مى رود، «ســيف اهللا داد» را فقط 
مى شــود به عنوان فيلمنامه نويس يا تدوينگر 
فيلم هايــى چون «هــور در آتــش، عمليات 
كركوك و...» ديد. جالب اينكه اگرچه فقط سه 
فيلم ساخته است اما براى «بازمانده» سيمرغ 
بلورين و جايزه ويژه هيئت داوران جشــنواره 
فجــر را مى گيــرد و براى «كانــى مانگا» هم 
لوح زرين و جايــزه ويژه هيئت داوران همين 
جشنواره را. البته «بازمانده» را اگرچه آخرين 
و ماندگار ترين فيلمش مى دانند اما «داد» پس 
از بازمانده، يكــى از اپيزودهاى فيلم «فرش» 
را هم كارگردانى كرده بود و ســال 88 پيش 
از اينكه كالكت مرگ را جلوى چشــم هايش 
ببيند، دنبال ساخت بخشى از فيلم «تهران در 

جست وجوى زيبايى» بود. 

 يادگار آخر
فقط پاى عشــق و عالقــه در ميان بود وگرنه 
مســئوليت هايى كه اينجا و آنجا داشت و بعد 
هم بيمارى اش كجا به او فرصت فيلمســازى 
مى داد؟ شــايد به خاطر همين است كه تعداد 
فيلم هاى به ســرانجام نرســيده و نساخته اش 

بيشــتر از فيلم هاى ســاخته شده اش است. با 
اين همــه همدوره هايــش مى گويند در همه 
ســال هايى كه توانســت يا نتوانســت فيلمى 
بسازد، آرزوى اصلى اش ساختن فيلمى درباره 
پيامبر اكــرم(ص) بود. تحقيقات مقدماتى كار 
را هم كرده بود، اما مرگ انگار سرعت عملش 
بيشتر از نخستين فيلمسازى بود كه توانست 
به معاونت سينمايى وزارت هم برسد. خودش 
گفته اســت كه به دليل عالقه به شــخصيت 
امام (ره) پيشــنهاد تدوين فيلم «فرزند صبح» 
را به بهروز افخمى داده و افخمى هم بالفاصله 
پذيرفتــه اســت. در واقع «فرزنــد صبح » را 
مى شــود آخرين يادگار «داد» براى سينماى 

ايران دانست. 

 فرستادن انسان به فضا
از  «بازمانــده» را البــد ديده ايــد. بخشــى 
ماندگارى اش به خاطر قصه و فيلمنامه درست 
و حســابى و چفت و بســت دارى اســت كه 
كار خود «ســيف اهللا داد» اســت. به جز اين 
بازيگران خوب، فيلمبردارى خوب تر و تدوين 
مناســب كه باز هم كار خود كارگردان است، 
سبب شــده «بازمانده» فيلمى بشدت اثرگذار 
از كار در بيايد. سكانسى كه مادر بزرگ نوزاد 
بازمانده از يورش و كشــتار صهيونيست ها در 
گوش نوه اش آيت الكرسى مى خواند و او را به 
خدا مى سپارد از سكانس هاى فراموش نشدنى 
فيلم اســت. «عليرضا زرين دست» فيلمبردار 
«بازمانــده» در باره اين فيلــم و «داد» گفته 
اســت: «در روزهاى اول فيلمبــردارى من به 
عنوان مدير فيلمبردارى نســبت به سيف اهللا 
داد گارد داشــتم... فكر مى كردم خواسته هاى 
او ديكتاتورمآبانــه اســت ولــى وقتى مدتى 
گذشــت فهميدم چنين تفكــرى در او وجود 
ندارد... با ذهــن آماده درباره ســكانس ها به 
صحنه مى آمد... به نظرم فيلم خوب ســاختن 
از فرستادن انســان به هوا هم سخت تر است 

و سيف اهللا داد اين فيلم را به خوبى ساخت».

 كارستان
«بازمانده» و «داد» تنها از حيث هنرى و سينمايى، 
مهم نيستند. اينكه كارگردان درست در زمانى كه 
انگار همه سينماى ما و حتى جهان به واقعيت هاى 
فلســطين و آرمان هاى آن پشت كرده اند، جرئت 
مى كند و به سمت ســوژه اى اينچنينى مى رود، 
اهميت سيف اهللا داد و فيلمش را نشان مى دهد. 
در اين باره بهترين حرف ها را «رضا ميركريمى» 
- دبير جشنواره جهانى فيلم فجر مى گويد: «آن 
زمان خيلى ها بودند كه شعار حمايت از فلسطين 
مى دادند اما در عمل هيچ كارى نكردند... سيف اهللا 
داد با وجود اينكه شــعار نمى داد اما رفت كارى 
كرد كارســتان... حتى چند كشور عربى هم كه 
به ظاهر شعار حمايت از فلسطين مى دادند ديگر 
حمايتى نكردند و حاال سخت است كه ببينيم اين 
درد همچنان جارى است و كسى اعتنايى به آن 

ندارد».

 تنها ماند
«على معلم» كه البته از مرگش يك سال و چند 
ماه مى گذرد در باره «داد » گفته بود: «...با اينكه 
خيلى سختي ديده بود و مي ديد هيچ وقت آدم 
تلخي نمي شد... زماني كه از خانه سينما مستقيم 
وارد معاونت ســينمايي شــد، همه استقبال و 
تشــويق كردند اما بعد هم به سبب اينكه سهم 
خودشان را در دوســتي جست وجو مي كردند، 
شــروع به انتقاد از سيف اهللا داد كردند...بعد جدا 
شدن از معاونت ســينمايى خيلى آشفته بود... 
امــا چون آدم باايماني بود از تلخي ها، شــيرين 
بيرون مي آمد. هميشــه حرفش را مي زد، ســر 
اســتدالل هاي منطقى خودش مي ايستاد... يك 
جاهايي هم ســخت گيرى مي كرد و ُقّدي هاي 
مخصــوص خــودش را داشــت اما بــا منطق 
مي توانســتيم او را راضي كنيم... لغو نمي گفت، 
تعارف نمي كرد، ســعي نمي كرد رياكاري كند... 
ســاختار جديدي در سينما به وجود آورد اما در 

رسيدن به نتيجه كار تنها ماند...». 

يكشنبه  13 خرداد 1397
16 18 رمضان 1439 3 ژوئن 2018  سال سى و يكم  شماره 8701 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

خرها از كره گى، ُدم دارند !

 ايستگاه/ رقيه توسلى  بشــدت دارد فكــر مى كند! مرد سوپرى، منتظر 
تصميم گيرى كودك است و من هم.

«بستنى» و «جعبه شانسى» روى پيشخوان هم به نظرم، چشم انتظارند بدانند 
سرانجام كدامشان رفتنى و كدامشان ماندنى اند!

پسرك شش - هفت ســاله درنهايت، بســتنى را برنمى دارد. زور پولش به 
خريد دو كاالى محبوبش كه نمى رســد به گفته خــودش، ترجيح مى دهد 
شــانس اش را امتحان كند. شانســى كه اعتقاد دارد در اين شانســى ست.
همچنان كه مشــغول جمع و جور كردن خريدهايم هستم، متعجبم كه در 
ذهن كودكانه اش چه خبرها كه نيست! رفتنش را دنبال مى كنم و ديدگاهش 
را درباره اقبال و بخت! سرنوشتى را كه فكر مى كند برايش رقم خورده، نه اينكه 
رقم زده باشد! كه نرفته مى بينم همان كودك با روحيه اى خراب به مغازه بازمى 
گردد. و اين بار بستنى مى خرد درحالى كه پشت سرهم ُغر مى زند: شانس كجا 

بود كه به من بدبخت بدهند. مامانم راست ميگه؛ االغ ما ُدم نداره.
از ضرب المثِل سر و تَه زده پسرك - جمع حاضر در دكان - روده بُر مى شوند 

و صاحب مغازه پسرك شاكى را صدا مى زند.
با مهربانى برايش توضيح مى دهد كه به اون ميگن شانســى نه شانس... انگار 
درست متوجه نشدى... خوب يا بد بودنش به بدشانسى و خوش شانسى شما 

مربوط نيست، پسرم. 
هميشه يادت باشه آدم هاى عاقل، آدم هاى خوش شانسى اند. انرژى و شادى رو 

نبايد از خودت بگيرى. به خودت نگو بدشانس!
اِقرار: هــزار بار خوانده ام كه « در عالم هيچ چيز بر اســاس تصادف و اتفاق 
ُرخ نمى دهد و سلســله علت هاى خــودش را دارد، اما از آنجا كه ما علت ها را 
نمى شناســيم، نامش را تصادف و شانس مى گذاريم. و اين دو يعنى - خوش 
شانســى و بدشانسى - ماحصل تفكر و انديشه هر شخص است. و اگر كسى 
پيشامد خوب را به شانس و اتفاق بد را به بخت نسبت دهد حاكى از جهل او 

از علل و اسباب است.» اما نمى دانم چرا باز از دسته آدم هاى معتقِد جاهلم.
درس نوشت: بايد هرچه زودتر دست از سِر اقبال و شانس و دولت و بخت بردارم 
و از افكارم بيشتر مراقبت كنم... مثل پسرك بستنى دوست، كه هنوز نمى داند 
چه عمليات كماندويى براى نجات باورهايش - اين ساعت - به وقوع پيوست!

روزمره نگارى

گزارش از شخص

بازمانده «داد»
زنده ياد «سيف اهللا داد» ماندگار ترين فيلم سينماى ايران درباره فلسطين را ساخته است

ء 

ربّنا و رطب
در چمداِن آمدنت چه گذاشته اى...؟ نماز، روزه، عشق، بندگى؟

حاال كه از بهشــت مى آيى چه اندازه آراسته تر و مهربان تر شده اى... 
از حســد و دروغ و كينه دور گشــته اى... كنده شــده اى از غيبت... 

خودخواهى را گم كرده اى؟
بگو در ميهمانى نور، چه ها آموخته اى...؟ چند سحرگاه، گل چيده اى 

براى گلدان عمرت و چند پياله، سخاوتمندى ات را افزون كرده اى؟
مسافرجان بگو چند مشت توبه طال، پشت قباله بندگى ات انداخته اى 

و چند ركعت دلدادگى تا خانه آورده اى؟

پشت قباله 
بندگى ات چه 

انداخته اى؟
 ترمه تاالرپشتى  

ايســتگاه /مقام هاى ژاپنى معموالً از 
افتخارآفرينان كشورشان بشدت تقدير 
مى كنند؛ به عنوان مثال وقت «كازوئو 
ايشى گورو» نويســنده انگليسى ژاپنى 
تبار جايزه نوبل ادبيات را گرفت، نخست 
وزير ژاپن يك پيام تبريك رسمى منتشر 
كرد اما با وجود اينكه سينماى ژاپن در 
جشنواره فيلم كن توانست پس از سال ها 

نخل طالى بهترين فيلم را با «دزدان فروشگاه» از آن خود كند، در اتفاقى نادر 
نخست وزير ژاپن هيچ واكنشى به كسب اين موفقيت نداشت! بسيارى از مخاطبان 
فضاى مجازى دليل بى اعتنايى نخست وزير محافظه كار ژاپن را موضوع اين فيلم 
كه «محروميت اجتماعى» است، دانسته اند و به آقاى نخست وزير توصيه كرده اند 

با واقعيت وجود فقر در ژاپن كنار بيايد!

ايستگاه / دو روز پيش «محمد مهدى 
عسگرى پور» كارگردان سريال «رهايم 
نكــن» اعالم كرد بخش هايــى از اين 
سريال هم مثل «پايتخت» مميزى شده 
و ســكانس مربوط به تجاوز در قسمت 
شانزدهم اين ســريال كه پنجشنبه از 
شبكه ســه پخش شد، بدون اجازه او از 
سريال حذف شده اســت و حسابى از 

مســئوالن صدا وسيما گاليه كرد. وقتى سكانس حذف شده در فضاى مجازى 
منتشر شــد و كاربران هم نسبت به حذف آن گاليه كردند، مدير گروه فيلم و 
سريال شبكه سه اعالم كرد:« با توجه به اتفاق اخير مدرسه غرب تهران و تنش 
جامعه، بهتر بود اين صحنه تعديل شود. ما به دقت همه صحنه هاى اين سريال 
را با حضور صاحب نظران بررسى كرديم و مصلحت در حذف اين صحنه ها بود»!

ايستگاه / درحالى كه چند وقت پيش 
فيفا اعالم كرد سياست نقشى در فوتبال 
ندارد، كمپانى نايك بتازگى اعالم كرده 
كه به دليل ترس از تحريم هاى آمريكا 
و ترامپ، با كشور ايران در جام جهانى 
قرارداد فروش كفش امضا نخواهد كرد! 
كاربران فضاى مجــازى هم اين اقدام 
نسنجيده نايك را به باد تمسخر گرفتند 

و از دخالت دادن سياســت در ورزش حسابى گاليه كرده اند. بعضى از اظهار 
نظرهاى كاربران فضاى مجــازى را مى خوانيد: «از اينكه تيم فوتبال ايران به 
خاطر تحريم هاى آمريكا نمى تواند كفش نايك بپوشد مى فهميم كه فوتبال 
سياســى نيســت!...اى كه پا در كفش مردم كرده اى/ مى خورى روزى برادر 

لنگه كفش»!

مى خورى روزى برادر لنگه كفش!با واقعيت كنار بيا!

مجاز آباد

مصلحت بود!

روحت شاد«حسام خوشنويس» عكس/ مصطفى لشكرى 
ــكرى    ــى لش ــتگاه /  مصطف  ايس
فقط چندصد متر آن طرف تر، آن سوى 
سيم هاى خاردار، دقيقاً همان زمين ها و 
باغ هاى سرسبز سيب و زيتون، بخشى 
از سرزمين اشغال شده فلسطين است و 
اين جايى كه مسجدى با شكل و شمايل 
«حديقه  برافراشته،  قد  «قبه الصخره» 
ايران» در جنــوب لبنان؛ مجموعه اى 
تفريحى با رنگ و بوى مقاومت، درست 
باالى سر صهيونيست هاست. باد موافق 
هم كه مى وزد، پرچم ايران را بر فراز اين 
گنبد طاليى به ســمت سرزمين هايى 

كه قطعاً روزى آزاد خواهد شــد، جهت مى دهد و اين يك نشانه است. شايد 
صهيونيســت جماعت فكرش را هم نمى كردند روزى برسد كه وقتى سرشان 
را باال مى آورند تا با يك نفس عميق، ريه هايشــان را از هواى غصبى البه الى 
درخت هاى زيتون پركنند، خانواده هاى لبنانى عشِق مقاومت را ببينند كه زير 
سايه پرچم ايران و داخل آالچيق هايى كه هركدام نام استانى از استان هاى ايران 
را بر خود دارند، دور هم ناهار مى خورند و در كمترين فاصله با ســرزمين هاى 
اشغالى، براى آزادى قدس لحظات را مى شمارند و كودكانشان در كنار تصوير 
حاج احمد متوســليان، جنگ با ارتش اســرائيلى را بازى مى كنند. روحش 
شاد«شهيد حسام خوشنويس»... باالى سر صهيونيست ها، ايرانى ساخته تمام و 
كمال. از خراسان تا خوزستان و مزين به نام خمينى(ره)...همان قدر نزديك به 

سرزمين هاى اشغالى كه آرمان فلسطين به ايران اسالمى.
«حسام خوشــنويس» يا همان شهيد حسن شاطرى، مســئول گروه ايرانى 
بازســازى جنوب لبنان بود، پس از خرابى هايى كه حمله رژيم صهيونيستى 
به جنوب لبنان در ســال 2006 به بار آورد. او سال 1391 در مسير دمشق به 

بيروت ترور شد و به شهادت رسيد.

نقش اقتصادى اسالم در فرانسه
هفته نامه «لوپس» چاپ فرانسه در 
پرونده اى وضعيت اسالم در فرانسه 
را از نظر اقتصادى بررسى مى كند. 
اين نشريه مى گويد 30سال يا بيشتر 
است كه در فرانسه احزاب مختلف 
از تــالش خود براى آنچه نامش را 
مدرنيزه كردن اســالم گذاشته اند 
حرف مى زنند، اما همه آن ها ناموفق 
بوده انــد. «لوپس» مى گويد دولت 
فرانسه در تالش است تا وضعيت 
تعيين بودجه براى مساجد، ميزان 
سهم امامان جماعت و تجارت مواد 
غذايى حالل در اين كشور را تحت 

كنترل خود درآورد، اما كشورهايى مانند الجزاير، مراكش و تركيه كه هريك 
به دنبال افزايش نفوذ خود در فرانســه هســتند، اجازه اين كار را نمى دهند.

پهپادهايى در نقش ستاره
هفته نامه «تايم» چاپ آمريكا در 
پرونده ويژه اين شــماره خود با 
تيتر «عصر پهپادها» به پهپادها 
و نقش خاص آن ها در زمينه هاى 
جاسوســى،  اطالعاتى،  مختلف 
اقتصادى و... در جهان مى پردازد. 
اين مجله در حركتى جســورانه 
لوگوى خود را با استفاده از 958 
نقطه نورى طراحى كرده كه تنها 
يكى از آن ها يــك پهپاد واقعى 
اســت و در ابتدا شكل ستاره را 
به ذهن بيننده مى آورد. به گفته 
تايم در ســاعت 8:31 شب، تنها 

در آسمان شهر فولسوم در ايالت كاليفرنياى آمريكا 958 پهپاد در آسمان 
حضور داشته اند كه الهام بخش طراحى جلد اين نشريه بوده است.

ايتاليا را با احتياط حمل كنيد!
هفته نامــه «اكونوميســت» چاپ 
انگليس در تازه ترين شماره خود با 
طرحى جالب بر روى جلد به آخرين 
وضعيت كشور ايتاليا مى پردازد. اين 
نشريه با طراحى يك بستنى قيفى 
با سه اِسكوپ به رنگ پرچم ايتاليا 
كه شبيه به بمب نيز هستند، تيتر 
«با احتياط حمل شود» را انتخاب 
مى گويد  اكونوميست  است!  كرده 
وضعيت ايتاليا بخصوص از لحاظ 
اقتصادى با اينكه به گونه اى است 
كه هنوز الزم نيست آن را غرق در 
يك بحران لقب داد، اما با توجه به 

تغييرات سياسى اخير در اين كشور و بخصوص سياست هاى اقتصادى در پيش 
گرفته شده، آينده ايتاليا حتى از حاال نيز نگران كننده تر است.

نشريات جهان

اين جا درنگ جايز است! / ايران و فلسطين؛ به همين نزديكى

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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