
غرور شاه عباسی 
شاه عباس و جانشینان او برای حفظ شخصیت خود، مدتی دراز از پذیرفتن 
سفیران بیگانه خودداری می کردند. تحمل کردن این رفتار، بخصوص برای 
نمایندگان دولت های اروپایی سخت ناگوار بود، زیرا تا شاه آن ها را بار نمی داد 
نمی توانســتند از خانه بیرون روند یا به مسافرت و سیر و سیاحت بپردازند. 
هیچ کس جز میهماندار و مأموران مخصوص شاه به دیدن آن ها نمی رفت. گاه 
مانند زندانیان چند ماه تنها و در محیطی محدود و مقید زندگی می کردند. در 
دوران توقف، شاه به وسیله میهماندار از موضوع مأموریت و منظور سفیر آگاه 
می شــد. سفیران، چون به حضور شاه می رسیدند، پس از تعظیم و بوسیدن 
پای یا دست او، نامه ای را که از فرمانروای خود داشتند، بدو تسلیم می کردند 

و هدایا را با تشریفات خاصی از نظر او می گذرانیدند. 
مثالً سفیر هند )خان عالم( عده همراهانش از 700 می گذشت. این سفیر با 
خود از هندوستان جانوران گوناگون مانند فیالن و گاوان هندی و ببر و پلنگ 
و آهو و یوز و کرگدن و طوطی های رنگارنگ و نیز ارابه های زرین مخصوص 
هند، که با گاوان ســپید کشیده می شد و هدایای دیگر از دندان های فیل و 
اســتخوان های ماهی و ســالح های گرانبها از شمشیر و خنجر و امثال آن و 
آالت موسیقی گوناگون، و تحفه های دیگر آورده بود که دیدن آن برای مردم 

اصفهان تازگی داشت.
»شاه عباس با سفیران بیگانه با مهربانی بسیار رفتار می کرد و همیشه سخن 
موافق و مناسب با روحیه و ذوق و معتقدات ایشان می گفت... اگر مایل نبود 

که سفیری درباره موضوع 
مأموریــت خود ســخن 
گویــد، چنان با مهارت او 
گوناگون  ســؤاالت  به  را 
مشــغول می کرد که در 
مطلبی  گذاشــتن  میان 
و  نمی شد  میســر  دیگر 
ســرانجام نیز او را بدون 
اینکــه برخــالف میــل 
باشد،  داده  وعده ای  خود 

مرخص می کرد.
اگــر برخــالف،   ولــی 
موضوع  در  می خواســت 
دلخواهی بحــث کند به 
آســانی رشــته سخن را 
بدان موضوع می کشــید 
و بــه میل خــود نتیجه 

می گرفت«. 
ســفیران بیگانه و جهانگردان فرنگی درباره رفتار محبت آمیز این پادشــاه و 
سرگرمی ها و تفریحاتی که برای ایشان فراهم می ساخته اند، در سفرنامه های 
خود مطالبی شیرین نوشته اند؛ شاه برای دلخوشی و سرگرمی سفیران، آنان را 
با خود به شکار می برد، در جشن های ملی مانند جشن نوروز و جشن آبریزان 

و امثال آن ها دعوت می کرد.
 گاه دستور چراغانی و آتشبازی می داد یا با ایشان به قهوه خانه ها می رفت و یا 
در بازارهای بزرگ به معیت ایشان به گردش و تفریح و گفت وگو و شوخی با 

مردم شهر و تماشای رقص و بازی های مختلف مشغول می شد. 
»شاه عباس گاه برای ورود ســفیران کشورهای بزرگ، تشریفات فوق العاده 
ترتیب می داد؛ از آن جمله در ماه رجب سال 1028 هجری قمری، در روزی 
که ســفیران هندوستان و عثمانی و دولت مســکو )روسیه( به اصفهان وارد 
می شدند، فرمان داد همه مردم اصفهان، از مسلمان و فرنگی و گبر و یهود و 

ارمنی از ایشان استقبال کنند«.
کافه تاریخ

سیل و معلم جهادی
یکی از معلمان جهادی و البته خوش ذوق 
که عید امسال هم برای خادمی در مناطق 
جنگی به جنوب کشورمان رفته بود، حاال به 
دلیل تدریس و نبود معلم جایگزین نتوانسته 
است در شرایط بحرانی در مناطق سیل زده 
حاضر شود. او برای اینکه بتوانند نبود خود 
در مناطق ســیل زده را با روشــی دیگر در 
کالس درسش جبران کند، تکلیف متفاوتی 

را به دانش آموزانش داد. این معلم حاال تصاویری از مشــق شب دانش آموزانش 
را در فضای مجازی به اشــتراک گذاشــته که بازتاب زیادی در فضای مجازی 
داشته اســت. براساس این تکلیف، دانش آموزان در کنار تکالیف شبانه خود و 
یادآوری امتحان فارســی روز بعد، کد دستوری کمک رسانی به سیل زدگان در 
پویش »کنارتم_ هموطن« را یادداشت کردند و قرار است با شماره گیری آن به 

سیل زدگان کمک کنند. 

اهمیت مدیریت فضای روانی
علی علیزاده، تحلیلگر مســائل سیاسی با 
انتقاد از حاضر نشــدن برخی از مسئوالن 
دولت در مناطق سیل زده در توییتر نوشت: 
»نمی گوییم چون دولتی ها تا کمر در آب 
نرفتند کمک نکردنــد. می گوییم جهان 
را تصاویر می ســازند. می گوییم »مدیریت 
فضای روانی و عاطفی« بحــران به اندازه 
مدیریت آب و برق و راهش مهم است. چرا 

هیئت دولت جلســه اش را در مناطق سیل زده برگزار نمی کند تا این تصویر را 
تقویت کند که سیل زدگان تنها نیستند؟«

حق آمریکا !
علیرضــا زاکانی، مســئول مرکز اندیشــه 
و همفکــری راهبردی ســازمان بســیج 
مستضعفین در توییتر نوشت: »انتقام از سپاه 
پاسداران حق مسلم آمریکاست چون مانع 
تجزیه ایران شد، در دفاع مقدس درخشید، 
7 تریلیون دالر آمریکا برای غارت غرب آسیا 
را بی خاصیت کرد، با توسعه پهپاد، موشک 
و دفاع مردمی ضامن امنیت شد. نفوذی ها و 

جاسوس های آمریکایی و صهیونیستی را شناسایی و دستگیر کرد و در زلزله و 
سیل خدمتگزاری اجتماعی و نوکری مردم ایران را نمود«.

بی خیاِل کم لطفی ها
مدتــی پیش »حســینی بــای« خبرنگار 
صداوسیما برای نشان دادن شرایط سخت 
و بارانی، پالتوی خود را در داخل آب ضبط 
کرد که انتقادات زیادی را به دنبال داشت. 
حداد عادل با انتشار هشتگ #همه_ باهم، 
در توییتر نوشت: »از فداکاری ها و زحمات 
آقای حسینی بای و پوریا تابان و همچنین 
خانم مرادی در روند اطالع رســانی از وقایع 

سیل اخیر تشــکر و قدردانی می کنم و امیدوارم از بعضی کم لطفی ها رنجیده 
نشوند و به فعالیت مهم خود کماکان ادامه بدهند«.

خواندنی ها مجازآباد

حامد کمالی-»هیچ وقت در زندگی تان به ایران ســفر 
نکنید. ایران کشــوری خاص در منطقه ناامن خاورمیانه 
اســت که داعش بخش های زیادی از آن را که شــامل 
کشــورهای عراق و سوریه است، تســخیر کرده است. 
ایرانی ها مسلمان های متعصبی هستند که به هیچ عنوان 
نگاهِ خوبی به خارجی ها ندارند و اگر پایتان به این کشور 
برسد، احتمال دارد از زندان های مخوف سر در بیاورید و 
انواع و اقسام شکنجه های قرون وسطایی را تجربه کنید! 
مردم ایران غیرمسلمان ها را کافر و نجس می دانند و اصاًل 
روی خوشی به شما نشان نمی دهند و هیچ بعید نیست 
که شب جایی را برای خواب پیدا نکنید؛ حتی یک هتل«. 
این هایی که خواندید بخشی از متن یک گزارش خبری 
درباره ایران اســت که در یکی از شــبکه های آمریکایی 
پخش شده است؛ آن هم با چاشنی فیلم های خاله زنکی 
و موهومی مثل سنگسار ثریا و سرزمین مادری و گالب، 
برای ترساندن توریســت ها و گردشگران خارجی ای که 

شاید در فکر سفر به ایران باشند. 
البته سال های سال است که رسانه های اروپایی و آمریکایی 
دست در دســت هم، ایران هراسی را رواج می دهند اما 
هربار که پاِی یک توریست فرنگی و اهل قلم به ایران باز 
می شود همه نقشه هایشان نقش برآب می شود. تصویری 
که این توریست های فرنگی از ایران ارائه می دهند زمین 
تا آســمان با تصویری که سیاستمدارانشان از کشورمان 
ســاخته اند، تفاوت دارد. درســت مثل نامه دختر سفیر 
سوئیس در مسکو که در رسانه های مجازی و غیرمجازی 

دنیا حسابی خبرساز شده است.

پاکِت پرماجرا
هفته گذشته یک پاکت حاوی نامه ای از سفیر سوئیس 
در مسکو به ســفارت ایران ارسال شــد. برخالف همه 
نامه ها و نوشته های تهدیدآمیزی که در چند وقت اخیر 
به سفارتخانه های ایران در اقصی نقاط اروپا رسیده بود، 
این پاکت حاوی نامه تشکر »ایو ُرسی« سفیر سوئیس در 
روسیه و قائم مقام ســابق وزارت خارجه این کشور بود. 
»ایو رسی« در این نامه به خاطر میهمان نوازی ایرانی ها، 
خاطره خوب و تأثیر عمیقی که مردم کشورمان بر دختر 
او گذاشــته بودند، از سفارت ایران تشکر کرده بود. سفر 
ایران برای دختِر ُرسی این قدر جذاب بوده که نوشته ای 
کوتاه در همین باره در یک روزنامه سوئیســی منتشــر 

کرده است که به پیوســت نامه متن آن نیز برای سفیر 
ایران فرستاده شده بود. نوشتار کوتاهی که حاوی تجارب 
منحصر به فرد ماری در ایران اســت: »حاال که هواپیما از 
تهران بلند شــده، سه هفته ای که در ایران بودم را به یاد 
می آوردم. به عنوان زنی تنها، اتفاقات خیلی خوبی را در 
این سفر تجربه کردم. حاال که به فرایبورگ بازمی گردم، از 
اینکه }خارج از ایران{ می گفتند »این چه ایده ای است«، 
»این ســفر خطرناک است« و »آنجا یک کشور اسالمی 

است« خسته و ناراحت هستم.
 کلیشــه های منفی که درباره ایران وجود دارد مردم این 

کشور را آزار می دهد. 
خیلی از آن ها از من می پرســیدند: آیا فکر می کنید ما 
تروریســت هســتیم؟ ایران جایی اســت که می توانید 
اصفهان »نصف جهان« را کشف کنید، تهران مدرن، یزد 
فریبنده و شیراز خیره کننده را ببینید و تماشاگر شکوه 
تخت جمشید باشید! ایران جایی است که مردم صندلی 
خود را در مترو به شــما می دهند، چون از جای دیگری 
آمده اید! }ایران جایی اســت که{ وقتی پلیس می بیند 
در کنار جاده دســت خود را بلند کرده اید، می ایستد و 
خود برایتان یک ماشین پیدا می کند. تعارف را در همه 
چهره ها می بینید و حتی مجبور می شوید دعوت به غذا، 
محلی برای خواب و نوشیدن چایی را رد کنید، چون این 
دعوت ها خیلی زیاد هستند. »ممنون« یا همان طور که 

خودشان می گویند مرسی! «

امنیتی که در هیچ جای دنیا پیدا نکردم
توریست های آمریکایی و اروپایی وقتی که برای نخستین بار 
به ایران می آیند، جدای از اینکه حسابی متعجب می  شوند 
و به قول معروف از دیدن ایران و مقایسه کردنش با آنچه 
نشانشان داده اند شاخ در می آورند، بدون استثنا دست به 
قلم می شوند و سفرنامه مبسوطی می نویسند از چیزهایی 
که دیده اند. ازقضا بعضی هایش ترند می شــوند و باعث و 
بانی سفر بقیه فرنگی هایی که تا دیروز فکر می کردند ما 

خدایی ناکرده آدمخواریم. 
یکی از این نوشته های معروف، متعلق به »آنا کارستن« 
لهستانی اســت که در وبالگش منتشر شده و تا کنون 
جزو پربازدیدترین مطالب او بوده اســت. کارستن بیش 
از 10 ســال اســت که به صورت انفرادی به کشورهای 
گوناگون ســفر می کند. او درباره ایران می نویسد: »ایران 

کاماًل خالف چیزی اســت که در رســانه ها می بینیم و 
می شنویم. ایران یکی از محبوب ترین کشورها در نزد من 
اســت. مردم میهمان نواز این دیار را دوست دارم، ایران 
پراست از بناهایی با معماری های فوق العاده. شهرهای این 
کشور بسیار پرجنب و جوش هستند و حتی بیابان های 

این کشور هم جوی عرفانی و خاص دارند.
 بناهایی در ایران هستند که در وبسایت یونسکو هم به 
ثبت رسیده اند. بر خالف آنچه رسانه ها نشان می دهند، 
ایران کشور امنی است. من احساس امنیت بیشتری در 
ایران داشــتم تا نیویورک. من در سفرهایم به شهرهای 
مختلف، دوســتانی پیدا کردم که توانســتم با اطمینان 
کنارشان باشــم و در خیابان ها قدم بزنم، آن ها همیشه 
ســعی می کردند به مــن کمک کننــد و آزاری به من 
نرساندند.در ســفرهای متعددم به کشورهای گوناگون 
هرگز با مردمانی رو به رو نشــدم که بــه اندازه ایرانی ها 
اسباب آسایش توریست ها را فراهم کنند. حتی غریبه ها 
در مترو کمک می کنند که شما به مقصد برسید و اشتباه 

از قطار پیاده نشوید«. 

به ایران خوش آمدید
دیگر ســفرنامه جــذاب و طنازانه از ایــران را »لیام« و 
»ماریانا« زوجی استرالیایی دانمارکی نوشته اند که هر دو 
از همان دسته توریســت هایی بودند که ایران هراسی ها 
رویشــان اثر گذاشــته بود و آن طور که نوشته اند، همه 
وصیت هایشــان را به خانواده کرده و بعد به سمت ایران 
راه افتاده اند: »یادتــان می آید وقتی بچه بودید مادرتان 
می گفت با بچه های بد نگردید؟ واکنش به سفر به ایران 
چیزی شبیه به این است. احتماالً همه و از جمله مادرتان 
ابروهایشــان را باال می اندازند و تالش می کنند شــما را 
منصرف کنند، اما اجازه ندهید شما را بترسانند. ایران با 
آن تصویری که در ذهن همه هست فرق دارد و مردم آن 

به خوبی از گردشگران غربی استقبال می کنند.
در ایران با کوه های برفی در شمال، بیابان های بی پایان 
در مرکز و آب های فیروزه ای در جنوب و به صورت کلی 
تنوع زیبایی های طبیعی حیرت زده می شوید. در بازارها 
غرق شوید، غذاهای خیابانی بخورید، ببینید که زندگی 
تحت قوانین دقیق اسالمی چیست، بگذارید غریبه ها به 
شــام دعوت تان کنند و میهمان نوازترین مردم دنیا را 

مالقات کنید. این ایران است. به ایران خوش آمدید«.

 خاطرات سفر سه هفته ای
  دختر مشاور وزیر امورخارجه سوئیس به ایران

 در رسانه های دنیا خبرساز شد

امن تر از نیویورک
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سیما  وسینما 

شش پیشنهاد برای سفر در ایامی که همه جای ایران خّرم است

سفر به سرزمین بهار

حمله ارتش سرخ به االهلی برای نخستین پیروزی

می خواهم زنده بمانم

گفت و گو با کارگردان مستند »از سپیده تا فریاد« 

یکطرفه به قاضی نرفتیم

16
ایستگاه

»پزشک احمدی« را بیشتر بشناسید

تنت به این »طبیب« نیازمند مباد!

گفت وگویی با سید صابر مرجائی، خالق دیوان اشعار حسینی در روز میالد حضرت سیدالشهدا

رثای حسین     به زبان انگلیسی  

سومین نماینده کشــورمان در ســومین دیدار خود در لیگ قهرمانان 
آسیا امشب و از ساعت 20 در ورزشگاه خانگی الوصل امارات به مصاف 
االهلی عربستان می رود. شاگردان برانکو که عنوان نایب قهرمانی لیگ 
قهرمانان آســیا در ســال گذشــته را با خود یدک می کشند امسال به 
لطف داوران! در هر دو بازی اولشــان امتیاز های حساســی را از دست 
دادنــد تا پیش از این بازی با یک امتیــاز در قعر جدول این گروه قرار 
بگیرند تا این بازی برای سرخپوشــان حکم مرگ و زندگی را داشــته 
باشــد. پرسپولیس که در لیگ برتر کشورمان شرایط خوبی دارد و سال 
جدید را با برد دربی و ســپس شکست پیکان آغاز کرده حاال با روحیه 
باال به امارات رفته تا با مغلوب کردن نماینده عربستان به جمع مدعیان 
گروه اضافه شود و در سه بازی دیگرش برای صعود بجنگد. برانکو پیش 
از این سفر امید عالیشــاه را به دلیل یک مصاحبه از فهرست تیم کنار 
گذاشت. پروفســور قباًل نیز تصمیم های مشــابهی در  مورد بازیکنانی 
نظیر محسن مســلمان گرفته بود و نشان داده بود پایبندی به اصولش 
از نتیجه گیری برایش مهم تر اســت. نماینده کشورمان دو سال پیش 

هــم در مرحله حذفی با االهلی بازی کرده بود که ...

 قدس به مناسبت سوم شعبان، فرازهایی از سیره امام حسین  را 
در گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بازخوانی می کند 

فرزند  زمانه خویش
11
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مردم

حاشیه

روایتیدربارهیکجادهمتفاوتکهبهرفتنشمیارزد
گردنه حیران

ســفرهای جاده ای همیشه یکی از انواع پرطرفدار سفرها بوده اند و حتی 
با وجود پیشرفت خطوط هوایی و راحتی و سرعت آن ها، باز هم جاده ها 
حرف اول را در مسیرهای رسیدن به مقاصد مختلف می  زنند. در این میان 
برخی جاده ها با جلوه هایی بی بدیل از رهگذران خود پذیرایی می  کنند و 
موجب می شوند تا گردشگران، بارها و بارها در آن ها توقف کنند و مبهوت 

زیبایی های آن ها شوند.

چرا سفر به گردنه حیران؟
گردنــه حیران یکــی از زیباترین مســیرهای جاده ای ایران اســت که 
گردشــگران بسیاری را به سوی خود می کشاند. این گردنه در منطقه ای 
مرزی قرار دارد و با قرار گرفتن در آن در یک سو زیبایی های ایران و در 

سوی دیگر جنگل های کشور آذربایجان را می  بینید.

حیران کننده ای در ایران
گردنه حیران منطقه ای حیرت انگیز و تماشــایی اســت که با طول 35 
کیلومتر در میانه های جاده آســتارا به اردبیل قرار دارد و به عنوان یکی 
از زیباترین مســیرهای جاده ای ایران شناخته می شــود. این گردنه در 
منطقه ای ییالقی قرار گرفته و به عنوان آخرین منطقه حفاظتی استان 

گیالن به شمار می  رود.
نامش را از این جهت حیران گذاشــته اند که هر کسی با قرار گرفتن در 
آن مبهوت شگفتی خلقت می  شود و حیرت  زده به طبیعتی می  نگرد که 
در هر ساعت با جلوه ای تازه غافلگیرش می کند. این گردنه رویایی، از یک 
طرف مشرف به کوه های پوشیده از جنگل های انبوه است و در سوی دیگر 
آن جنگل هایی را می بینید که متعلق به کشور آذربایجان هستند و یکی 

از زیبایی های منطقه به شمار می روند.

دیدنی های گردنه حیران
1- طبیعتی غرق در مه

نخســتین چیزی که به هنگام عبور از گردنه حیران چشمتان را نوازش 
می دهد، پوشش جنگلی اســت که از دو سو احاطه تان می کند. کم کم 
سر و کله مراتع نیز پیدا می شود و در میان آن ها کلبه هایی نیز به چشم 
می خورند. در این میان دام های در حال چرا یا اسب هایی که به این سو و 
آن سو می روند، به مناظر اضافه می شوند تا تصویری ماندگار را در ذهنتان 

حک کنند.
2- پارک ملی هیرکان

یکی از ویژگی های این گردنه این است که در یک نقطه مرزی قرار دارد 
و بــا قرار گرفتن در آن در یک ســوی جاده، جنگلــی انبوه و متعلق به 
پارک ملی هیرکان را خواهید دید که در کشور آذربایجان قرار دارد. پارک 
ملی هیرکان با وســعتی برابر ۴۰,35۸ هکتار در نهم فوریه سال ۲۰۰۴ 
میالدی توسط ریاســت جمهوری آذربایجان گشایش یافت تا به عنوان 
یک منبع غنی از گیاهان و جانوران مورد توجه قرار گیرد. به سبب داشتن 
ویژگی های خاص، پیشنهاد ثبت جهانی این پارک ملی نیز مطرح شده 
اســت و شاید در آینده شــاهد قرارگیری آن در فهرست میراث جهانی 

یونسکو باشیم.
3- روستاهایی تماشایی

در مسیر گردنه حیران چندین روستا وجود دارند که عبارتند از:
 روستای حیران

حیران یکی از روســتاهای نمونه گردشــگری اســت که با آب و هوای 
ییالقی در میان طبیعتی سحر انگیز قرار گرفته و از سه روستای حیران 
سفلی، حیران وسطی و حیران علیا تشکیل شده است. این روستا در 3۰ 
کیلومتری آستارا قرار دارد و از جاذبه های شاخص منطقه به شمار می رود. 
مردم در این روستا به کشاورزی اشتغال دارند و در سال های اخیر با رونق 

گردشگری به ارائه سوغات، غذاهای محلی و... نیز روی آورده اند. 
 روستای ِمِشند

روستای مشند، در استان گیالن و در کیلومتر ۱۸ جاده آستارا - اردبیل 
قرار دارد و با مناظر زیبا و ییالقی می تواند پذیرای شــما باشد. واژه مش 
در زبان تالشــی به معنای زنبور به کار می رود و نام این روستا به معنای 
جایگاه زنبور است. حدود ۱۱7 خانوار در این روستا زندگی می کنند که به 
کشاورزی و دامداری مشغولند و از طریق اشتغال به کارهای خدماتی در 

بخش گردشگری نیز امرار معاش می کنند.
 روستای کشفی

یکی دیگر از روســتاهای زیبای این منطقه، روستای کشفی است که از 
زیبایی های طبیعی بهره برده و با داشــتن مناظری بهشت گونه به یکی 
از جاذبه های دیدنی منطقه تبدیل شده است. روستای کشفی در مسیر 
کوهپیمایی نیز قرار دارد و بســیاری از عالقه مندان این رشته ورزشی در 

ایام مختلفی از سال میهمان این روستا می شوند.

 جنگل فندقلو و دیگر جاذبه های شهرستان نمین
فندقلو نام یکی از جنگل های بسیار زیبای ایران که در فاصله ۱۰ کیلومتری 
از شهر نمین و 3۰ کیلومتری از شهر اردبیل قرار گرفته است. این جاذبه 
دیدنی به سبب برخورداری از جاذبه های منحصر به فرد جنگلی-مرتعی 
به یکی از مقاصد پرطرفدار گردشگری تبدیل شده است. این جنگل در 
کنار درختان سر به فلک کشــیده، مملو از انواع درختان میوه همچون 
فندق، سیب وحشی، گوجه سبز، ازگیل، به، تمشک و توت فرنگی است 
و وجود یک اســتخر آب  گرم به نام مشــه سویی با خاصیت درمانی، بر 
جاذبه این مقصد می افزاید. این جنگل حدود ۲5 کیلومترمربع وســعت 
دارد که از شرق خانقاه علیا واقع در مسیر جاده بین شهری نمین - آستارا 
آغاز می شــود و با جهت شمال غربی - جنوب شرقی در شرق روستای 
 حور خاتمه می  یابد. اگر در اواســط فصل بهار به این جنگل سفر کنید با 
دشت هایی پر از گل های بابونه مواجه خواهید شد که همچون بهشتی 

رویایی به نظر می رسند.

6 پیشنهاد برای سفر در ایامی که همه جای ایران خّرم است

سفـر به سـرزمین بـهار
 مردم  درباره اردیبهشت گفتنی زیاد است، اما بسیاری از گفتنی ها را 
دیگران گفته اند. تنها همین می ماند که بدانید اردیبهشــت را می توان 

بهترین ماه برای سفر دانست. 
اردیبهشــت ماه گشــت و گذار و تجربه لذت های وصف نشدنی است. 

برای این ماه البته تقریبًا پیشنهاد سفر خاصی هم الزم نیست. چرا که 
تقریبًا جایی در ایران نیست که نشود اردیبهشت به آن سر زد. فقط این 
می  ماند که بدانید کدام مناطق ایران در اردیبهشت حال و هوای خاصی 
دارند. مثال اردیبهشت فصلی است که کاشانی ها مراسم گالبگیری شان 

را برگزار می کنند یا در اردیبهشت است که بوی بهارنارنج سرتاسر شهر 
شیراز را می گیرد و آن را به شهر زیبای بهار تبدیل می کند. روایت این 
مطلب روایت این جاهای خاص اســت که هر چند همیشه سال جاهای 

خوبی برای سفرند، اما در اردیبهشت فوق العاده اند.

دشت دریاسر بی  شــک یکی از خیره کننده  ترین مناطق 
گردشــگری ایران اســت. این منطقه به عنــوان یکی از 
خاص ترین مناطق طبیعی ایران، امکان تماشــای دشتی 
پر از گل، جنگلی انبوه و قله هایی پوشــیده از برف را به 
یکباره برای گردشگران فراهم می  کند. عالوه بر این دشت 
دریاســر در فصل بهار میزبان گل های بابونه زرد می  شود 
و زیبایی آن به حدی است که عنوان »بهشت اردیبهشت 
ایران« را به خود اختصاص داده اســت. بنابراین اگر اهل 
سفر در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت هستید، منطقه 
تنکابن در غرب اســتان مازندران یکی از آن مکان هایی 
اســت که حتماً باید به آن سر بزنید و از آن دیدن کنید. 
دشــت دریاســر در این منطقه یکی از خیره کننده ترین 
منطقه های ایران در اردیبهشــت است. در فصل بهار این 
دشت تن پوشی سراسر زرد رنگ به تن می  کند و زیبایی 
بی  بدیلی را به نمایش می گذارد. در کف این دشــت، ۱۰ 
چشــمه وجود دارد و یکی از دالیل سرسبزی این دشت 
هم وجود همین چشمه هاست، به طوری که در فصل بهار 

که آب چشمه ها زیاد است، نمی توان جای خشک در کف 
دشت پیدا کرد.

صدالبته همــه زیبایی های این ســفر و لذت های آن به 
دیدن دشــت دریاسر ختم نمی  شــود و مسیر هم برای 
گردشــگران جاذبه هایی را کنار گذاشته است. شما برای 
رســیدن به دشت دریاســر باید از جاده دوهزار بگذرید؛ 
جاده ای پر پیچ و خم که توســط درختان احاطه شــده 
و از قلب یک منطقه جنگلــی عبور می  کند. زیبایی های 
این جاده به حدی اســت که ممکن است بارها و بارها در 
آن توقف کنید و برای لذت بردن از مناظر چشــمنواز از 

خودروی خود پیاده شوید.
 این جاده شــما را به نیمه راه می رســاند و به روستایی 
به نام عســل  محله ختم می  شود. حاال باید یک یا یک و 
نیم ساعت پیاده  روی در شیب زیاد را به جان بخرید و با 
عبور از میان جنگل به مقصد مورد نظرتان برســید. این 
مسیر نیز جاذبه های خاص خودش را دارد که خستگی را 

بی معنا جلوه می دهد.

آســیاب خرابه نام یکی از مکان های دیدنی شهرستان جلفا 
در استان آذربایجان شرقی اســت. آب این آبشار از یکی از 
کوه های بلند منطقه ارســباران سرچشمه گرفته و پس از 
جاری شدن در مســیر دره، از باالی این آبشار زیبا سرازیر 
می  شود. وجه تسمیه این مکان به دلیل آسیاب آبی است که 
سال ها قبل به منظور استفاده از انرژی این عنصر طبیعی در 
محل آبشار تعبیه شده بود و مردم از آن استفاده می کردند. 
عالوه بر این در زیر آبشــار نیز غــار کوچکی وجود دارد که 
دهانه دیگر آن در پایین پله های ورودی به ســمت آبشــار 
اســت. در اثر جریان آب و رطوبت ناشی از آن، انواع خزه و 
گیاهان آبزی روی ســنگ ها رشد کرده اند که پس از جوش 
خوردن این سنگ ها به مرور زمان به فسیل تبدیل شده اند. 
در بخش غربی دره و مقابل آبشار رسوب های زمینی حالتی 
طاق مانند دارند و از این نظر، یکی از بهترین مکان ها از لحاظ 

زمین  شناسی به شمار می  رود. 
آبشار آســیاب خرابه عالوه بر آبشار اصلی شامل آبشارهای 
کوچک و بزرگی اســت که سرچشــمه آن ها معموالً کوه 
کیامکی در باالی چشــمه است. سطح آبشــار از خزه ها و 
گیاهان رونده آبی پوشــیده شــده و منظره چشمنوازی را 
 ایجاد کرده اســت. وجود درختان انجیر در اطراف چشــمه 
آسیاب خرابه، صدها آبشار کوچک و بزرگ، صدای یکنواخت 
ریزش آب و نیز هوای خنک بر زیبایی طبیعی و چشم انداز 
بدیع منطقه افزوده اند. در این میان از نکته های جالب توجه 
در مورد آب  وهوای منطقه این است که با وجود آب و هوای 
گرم و کویری جلفا، محوطه آبشار از هوای خنک و دلپذیری 

برخوردار است. 
آسیاب  خرابه هم آســیابی آبی بوده است که سال ها پیش 
مورد استفاده مردم منطقه قرارمی  گرفته، ولی هم اکنون به 
دلیل تخریب قسمت های عمده آن کاربردی ندارد و به همین 

دلیل به »آسیاب خرابه« شهرت یافته است.
اگر در اردیبهشــت اهل ســفر بــه مناطق غرب کشــور 
هســتید، هوای مطبوع و منظره های سرســبز و دیدنی از 
 جمله ویژگی هایی اســت که شما را به منطقه جلفا و آبشار 
آســیاب خرابه می کشاند. بنابراین اگر به این منطقه رفتید، 
حتما برایتان جالب خواهد بود که درختان انجیر مختلفی را 

با فرم ها و شکل های متفاوت در این منطقه ببینید.

اســتان کرمانشــاه هم یکی از جاهایی اســت که باید در 
اردیبهشــت به آن سر بزنید. این استان در عین کوهستانی 
بودن بسیار سرســبز و باطراوت است و دشت های وسیع و 
سرسبز با انواع گونه های گیاهی و وجود جاذبه های تاریخی 
در دل همین دشت های وسیع این استان را تبدیل به یکی 
از منحصربه  فردترین استان ها برای سفر در اردیبهشت کرده 

است.
برای گردش در کرمانشاه گزینه های متنوع و مختلفی پیش 
روی شــما قرار دارد. یکی از این گزینه ها دیدن مکان هایی 
مانند طاق بستان، تکیه بیگلربیگی، تکیه معاون الملک یا بازار 
کرمانشاه اســت که از مکان های قدیمی این شهر به شمار 
می  روند. در این میان محوطه تاریخی طاق بستان مشهورترین 
جاذبه گردشگری شهر کرمانشاه محسوب می  شود؛ اثری که 
برای ســنگ  نگاره ها و کتیبه های خود بسیار مشهور شده 
و قدمت آن ها به دوران ساســانی باز می گردد. این محوطه 
تاریخی در دامنه کوهی به همین نام و در کنار چشمه ای قرار 
دارد. سنگ نگاره اردشیر دوم ساسانی، طاق پیکره شاهپور 
دوم و پســرش شاهپور سوم و نقش پیروز ساسانی یا نقش 
خسرو پرویز از جمله نقش ها و سنگ  نگاره های این مجموعه 

هستند. 
عالوه بر این مکان های تاریخی و طبیعی در شهر کرمانشاه 
شاید ســراب نیلوفر را هم بتوان یکی از بهترین جاذبه های 
طبیعی این منطقه دانست. در حدود ۲۰ کیلومتری شمال 
غرب کرمانشــاه در ابتدای منطقه سنجابی و در دامنه کوه 
کماجــار، دریاچه کوچکی به چشــم می  خورد که همچون 

استخری طبیعی خودش را در گوشه ای از طبیعت جای داده 
است. این دریاچه با نام سراب نیلوفر شناخته می  شود، چرا که 
مملو از گل های نیلوفر است که در فصول گرم سال غنچه ها 
و برگ هایشان را بر سطح آب می  گسترانند و لباس تازه ای بر 

تن دریاچه می  نشانند.
این دریاچه مســاحتی در حدود ۱33۱ هکتــار را به خود 
اختصاص داده است. عمق آن نیز در قسمت های مختلف آن 
متفاوت است، اما عمق عمیق  ترین قسمت های آن به بیش از 
3۲ متر می  رسد. البته گفته می شود که در اعماق این دریاچه 
غارهای زیرزمینی نیز وجود دارد که بر منحصر به فرد بودن 

آن می  افزاید.

ســرعین یکی از مناطق گردشگری در اســتان اردبیل است 
که شــهرت خود را مدیون چشمه های آب گرمش است. این 
چشمه های آب گرم معموالً از کوه سبالن سرچشمه می  گیرند 
که خود یکی از دالیلی اســت که شما را مجاب می  کند تا به 
این شهرستان زیبا سفر کنید. این شهر ارتباط نزدیکی با کوه 
ســبالن دارد و به همین دلیل در روزهای اردیبهشتی سال، 
زیباترین چشم اندازها و مناطق طبیعی را به خود می  بیند. پس 
شما هم این فرصت را غنیمت بشمارید و تا اردیبهشت تمام 

نشده است، سری به این شهر زیبا بزنید.
شــهر سرعین همه  ســاله در فصول مختلف ســال پذیرای 
ایرانگردان و جهانگردان فراوانی است. در این شهر حدود ۲5۰ 
هتل و هتل آپارتمان و میهمانسرا وجود دارد و اگر بخواهیم به 
برخی چشمه های آب گرم سرعین اشاره کنیم، باید نام چشمه  
گاومیش گلی، مجتمع آب  درمانی سبالن، آب  درمانی ایرانیان، 

آب  درمانی اترک، دره لر، ژنرال، پهنلو و قهوه سویی را ببریم.
یکی از مناطق دیدنی سرعین، روستای تاریخی کنزق است. 
این روســتا در دو کیلومتری روســتای تاریخــی کنزق قرار 

دارد. در روســتای کنزق دره های زیادی وجود دارد که یکی 
از معروف ترین دره ها، ســاری دره یا دره زرد اســت. این دره 
چشمه های طبیعی زیادی دارد و تفرجگاه بسیار زیبایی برای 
گذراندن وقت است. روستای تاریخی »کنزق« دارای غارهای 
تاریخی مربوط به دوره اشکانیان است که در فهرست آثار ملی 

ایران نیز به ثبت رسیده است.
عالوه بر این پیســت اســکی الوارس یکی دیگر از جاذبه های 
سرعین است که به  عنوان یکی از توریستی ترین نقاط این شهر 
در دامنه های ســبالن است. پیست اسکی الوارس بزرگ ترین 
پیست اسکی ایران از نظر وسعت به شمار می  رود. این پیست 
در ۱۲ کیلومتری روســتای الوارس و ۲۴ کیلومتری سرعین 
قرار دارد. ارتفاع پیســت از سطح دریا برابر با 3۲۰۰ متر است 
و به دلیل بارندگی فراوان برف در طول پاییز و زمستان، و دیر 
آب شــدن برف ناحیه، پیســت به مدت ۶ الی ۸ ماه در سال 
قابل استفاده است. این ویژگی هم یکی از منحصربه  فردترین 
ویژگی های پیست اسکی الوارس است که نمونه ای برای آن در 

ایران پیدا نمی  شود.

باغ های شیراز، تکه هایی کوچک از بهشت هستند که حتماً 
باید آن ها را در اردیبهشــت ببینید. این شهر، شهر گل و 
باغ های ایرانی اســت. در این میان اما باغ ارم که سروناز 
و گل های رز آن شــهرت جهانی دارند، با خیابان هایی به 
سبک معماری ساســانیان و عمارتی مجلل در مرکزش، 
یکی از زیباترین باغ های ایران به شمار می رود. این باغ در 
شــمال غربی شیراز در خیابان ارم و در نزدیکی مجموعه  
دانشگاه شــیراز قرار دارد و به  دلیل داشتن تنوع گیاهی 
بســیار زیاد، به عنوان باغ گیاه  شناســی شیراز شناخته 
می شود. عمارت سه طبقه  موجود در باغ به تقلید از سبک 
معماری دوران زندیه ســاخته شــده و از نظر معماری و 
تزئینات به کار رفته یکی از شــاهکارهای معماری دوران 
قاجار اســت. این باغ زیبا و دلنشین که در حال حاضر در 
اختیار دانشگاه شیراز قرار دارد، بیش از 3 هکتار مساحت 
دارد و اغلب با درختان نارنج و ســرو پوشیده شده است؛ 
اما گونه های مختلف گیاهی دیگری هم در آن به چشــم 
می  خورد و به خاطر تنــوع گونه های گیاهی در هر چهار 

فصل سال زیبایی خاص خود را دارد.
عــالوه بر این بــاغ زیبا، مجموعه های زیبــای حافظیه و 
سعدیه از جاهایی است که دیدنشان در اردیبهشت خالی 
از لطف نیســت. هــر دوی این بناهــا در باغ های زیبایی 
قرار گرفته کــه بهار را برای دیدنشــان به بهترین فصل 
بــدل می  کند. حافظیه یا آرامــگاه حافظ نام مجموعه ای 
آرامگاهی در شــمال شــهر شــیراز و در جنوب دروازه 
قرآن اســت که از مهم  ترین جاذبه های گردشگری شیراز 
محســوب می شود،  به طوری  که حتی در بعضی از سال ها 
بیشــترین آمار بازدیدکنندگان را به خود اختصاص داده 
اســت. این مجموعه را آندره گدار، معماری فرانسوی بنا 
کرده و مســاحتی ۲ هکتاری دارد. آرامگاه سعدی نیز در 
انتهای خیابان بوســتان و کنار باغ دلگشــا در دامنه کوه 
در شمال شرق شــیراز قرار دارد و طراحی آن را محسن 
فروغی برعهده داشته  است. در اطراف مقبره، قبور زیادی 
از شعرا و عرفا نظیر شوریده  شیرازی وجود دارد که بنا به 

وصیت خود در آنجا مدفون شده اند. 

شهرســتان محالت را به نام شــهر گل یا پایتخت گل ایران 
می  شناسند. از گذشته هم همین  طور بوده که نام محالت با نام 
گل عجین بوده است. حاال فکرش را بکنید که در اردیبهشت 
که ماه جلوه گری گل هاســت، به این شهرستان سفر کنید. 
البته خیلی ها می  گویند که این شــهر پر از جاذبه های فراوان 
است، اما گل هایی که در این شهر پرورش پیدا می کنند، عمده 
شهرت این شــهر را سبب شده اند. در این شهرستان دهکده 
گلی به مســاحت ۱۱۰هکتار وجود دارد که به نوعی هیجان 
 انگیزترین قســمت سفر بهاری به محالت خواهد بود. در این 
دهکده نه تنها مجموعه بی  نظیری از گونه های طبیعی ایران 
به زیبایی جلوه  گری می  کند، بلکه می  توانید انواع کاکتوس ها، 
گل و گیاهان خانگی و گیاهان زینتی را مشاهده و تهیه کنید. 
محالت دارای هوایی پاک است و همین هوای پاک و شرایط 
مساعد طبیعی سبب شکل  گیری مزارع گل در این شهر شده 
و امروزه مهد پرورش گل های زینتی را پدید آورده است. آب 
و هوای محالت در این فصل مالیم و مطبوع بوده و نوید یک 
گردشــگری لذتبخش اســت. البته محالت عالوه بر این آب 

 وهوای خوب، جاذبه های تاریخی و طبیعی بسیاری هم دارد. 
اگر بخواهیم از منظر جاذبه های تاریخی به این شــهر نگاهی 
بیندازیم؛ یکی از این جاذبه  ها، بازار سنتی این شهر است که 
امروزه مورد بازســازی و مرمت قرار گرفته است. عالوه بر این 
سایت تاریخی خورهه از مهم ترین آثار باستانی و جاذبه های 
مهم محالت است که پژوهش  های باستان  شناسی سابقه آن را 

به هزاره دوم قبل از میالد رسانده  است.
از دیگر آثار مهم باســتانی شهر محالت می   توان به آتشکده 
آتشــکوه اشاره کرد که از دوره حکومت ساسانیان در ایران به 
جای مانده است. سد باســتانی نیم  ور از دیگر آثار موجود و 
در شهر محالت اســت که سابقه ساخت و وجود آن به دوره 
ساسانیان می رسد. غار یکه چاه هم از غارهای طبیعی محالت 
اســت که سابقه آن را به سده های باستانی می رسانند. عالوه 
بر این شــهر محالت دارای جاذبه هــای طبیعی دیگری نیز 
مثل بوســتان سرچشمه با امکانات رفاهی، چنار ۲۰۰۰ ساله 
و چشــمه  آب گرم و... اســت که توضیح دادن در مورد آن ها 

نوشتار طوالنی  تری را می طلبد.
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نشست »علم دینی؛ امکان ها و چالش ها« 
برگزار می شود

اندیشه: در آستانه برگزاری همایش نظریه علم اسالمی و کاربست آن 
در نظام آموزش و پرورش، پنجمین پیش نشست این همایش با موضوع 
»علم دینی؛ امکان ها و چالش ها« برگزار می شود. این نشست با حضور 
حجت االسالم احمد واعظی و دکتر مهدی گلشنی، روز پنجشنبه 22 
فروردین ماه از ســاعت ۱۰ تا ۱2:۳۰ در پژوهشــگاه علوم و فرهنگ 

اسالمی به نشانی »قم، ابتدای خیابان معلم« برگزار خواهد شد. 

برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع 
»تمدن سازی یا تمدن زایی؟ پروژه یا پروسه؟«

اندیشه: کرسی آزاداندیشــی با موضوع »تمدن سازی یا تمدن زایی؟ 
پروژه یا پروســه؟« در دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان برگزار می شود. 
این نشست با ارائه اســتاد اصغر طاهرزاده، نقِد علیرضا شفاه و داورِی 
حجت االســالم محمدحسین متولی امامی روز پنجشنبه 22 فروردین 

ماه از ساعت ۹ تا ۱2 برگزار خواهد شد.

نشست »مناسبات فلسفه و تمدن در جهان 
اسالم« برگزار می شود

اندیشه: پیش همایش »مناسبات فلســفه و تمدن در جهان اسالم« 
در دانشــکده الهیات و ادیان دانشگاه شــهید بهشتی برگزار می شود. 
در این نشست که امروز سه شــنبه 2۰ فروردین ماه از ساعت ۱۳:۳۰ 
برپا می شــود، حجت االســالم حبیب اهلل بابایی، رئیس مرکز مطالعات 
اجتماعی و مدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی درباره مسئله های 
فلسفی تمدن؛ و حسین کلباسی اشتری، استاد فلسفه دانشگاه عالمه 
طباطبایــی در مورد ماهیت تکوینی مدینــه در نظر معلم ثانی فارابی 

سخنرانی خواهند کرد.

کتاب »توصیف فلسفی علم« منتشر شد
فارس: کتاب »توصیف فلسفی علم«، تألیف غالمحسین مقدم حیدری 
با زیرعنوان »خوانش ویتگنشــتاینی از ســاختار انقالب های علمی« 
توسط نشــر نی منتشر شد. نویســنده در این کتاب که بتازگی وارد 
بازار نشر شــده است، می کوشــد تا پس از ایضاح شیوه فلسفه ورزی 
ویتگنشتاین متأخر، خوانشی جدید از کتاب ساختار انقالب های علمی 

»تامس کوهن« عرضه کند.

 صلح امام حسن)ع( و قیام امام حسین)ع(، 
سبب شــد تا برخی تاریخ نگاران از روی عمد 
و برخی دیگر به دلیل در نظر نگرفتن بستر و 
زمانه هر کدام از این رخدادها، تعارض میان این 

دو امام را القا کنند؛ تحلیل شما چیست؟
صلح و قیام هر یک نوعی تقابل تعاملی و یا ســتیز 
سیاســی تعبیر و تفسیر می شــوند. هر دو با وجود 
ماهیت متضاد در بزنگاه سیاسی می توانند ماهیتی 
تطابقی در نوع رفتار سیاسی با یک خروجی و اهداف 
مشــخص داشته باشــند. به عبارتی صلح و قیام دو 
روی یک سکه اند و با وجود تفاوت معنایی اشتراکات 
متعددی نیز با هم دارند. یکی از این اشتراکات ماهیت 
و بستر بروز صلح و یا قیام است، زیرا به لحاظ خاستگاه 
اجتماعی هر دو از یک جنس اند. هرگاه بســتر برای 
صلح یا قیام فراهم باشــد، بــروز صلح و قیام قطعی 
است. لیکن نتایج صلح برای مصلح آرام و ُکند حاصل 
می شود و تغییرات در بستر صلح با گذر زمان ایجاد 
می شود اما نتایج صوری قیام عاجل و قطعی به نظر 
می رسد. در نگاه نخست قیام کننده یا برنده است و یا 
بازنده، عالوه بر این اگر صلح گذشتن از منفعت مصلح 
برای رهایی جامعه و یا پیروانش از خطر فنا و تضرر 
بوده باشد، در قیام هم همین معنا نهفته است؛ منتها 
با یک راهبرد عاجل و دیگــری راهبرد زماندار. امام 
حسن)ع( با صلح تحمیلی از منفعتی سیاسی گذشت 
تا هم دین را نجات دهد و هم جامعه پیروانش را که 
به نظر قیام نمی توانست موجبات رهایی شیعیانش را 
فراهم کند. به نظرم صلح امام حسن)ع( زمان را برای 
او و پیروانش و حتی برادرش، امام حسین)ع( فراهم 
کرد تا ضمن بازســازی پیکره شیعیان راه قیام برای 
امام حسین)ع( و یا دیگر علویان فراهم شود. می دانیم 
قیام امام حسین)ع( هم بر همین منوال بود. او هم از 
منفعت و آسایش خود و خانواده اش گذشت و رفتاری 
اعتراض آلود منجر به قیام در پیش گرفت؛ بنابراین این 
دو راهبرد به ظاهر متفاوت و نه متضاد دارای اهداف و 

اصولی منطبق با یکدیگر بوده اند.

 زمانه امام حســن)ع( با امام حسین)ع( چه 
تفاوتی داشت که یکی صلح کرد و دیگری قیام؟
شــرایط این دو امام در عصــر معاویه با یکدیگر هم 
متفاوت است هم متشابه. هر چند در عصر یزید این 
تفاوت زمانی بشدت تغییر می کند؛ به حدی که امام 
حسین)ع( چاره ای بجز خروج از مدینه پیدا نمی کند و 
حتی مکه را هم امن نمی داند. مرور و بررسی تغییرات 
ساختاری و رفتار سیاسی و اجتماعی دربار خالفت و 
دگرگونی های بنیادهای اندیشه ای و فرهنگ عمومی 
جامعه اسالمی از سال 4۰ تا 6۰ هجری، گویای عمق 
فاجعه تغییر معیارهای فرهنگ دینی جامعه اسالمی 
خواهد بود. این مرور و بازخوانی شرایط جامعه و دربار 
دولت اسالمی امویان، درک مواضع امام حسن)ع( در 
قبال معاویه با اتخــاذ راهبرد صلح و یا اتخاذ راهبرد 
جنبش و خروج و قیام امام حسین)ع( در برابر یزید 
را آسان تر می کند. می دانیم که پذیرش اسالم توسط 
قریش، سال هشت هجری بوده است یعنی 2۱ سال 

پس از بعثت رسول خدا)ص(، قریش و شاخه اموی، 
فضلی در تاریخ ظهور اسالم و بعثت رسول خدا)ص( 
نداشت، اما رحلت رسول خدا)ص( و آغاز جنگ های 
رّده و خلق فضایل اجتماعی برای فرزندان ابوسفیان 
به تحرکات قریشیان در فتوحات اسالمی دامن زد و 
منجر به احیای فرهنگ اشرافیت بر مبنای مفاخرات 
قبیله ای شد. عصر خلیفه سوم که نماد قدرت گیری 
شاخه سفیانی و مروانی است، فرهنگ تبعید، تحقیر و 
طرد صحابه ای چون ابوذر و خانه نشین کردن افرادی 
مانند علی)ع( و برکشیدن مفســران یهودی تباری 
چون کعب االحبار بر خوان تفســیر را دامن زد و از 
همه مهم تر رقابــت در زراندوزی و عافیت طلبی در 
جامعه اســالمی و بدتر از هر چیزی انفعال سیاسی 
قاعدون و تبدیل این فرایند به انفعال مذهبی با بروز 
مرجئی گــری در عصر معاویه و اوج گیری تنش های 
خشــونت آمیز مبتنی بر خدعه و گســترش رعب، 
وحشت و ســختگیری بر شیعیان علی)ع( را فزونی 

بخشــید. این راهبرد بی انقطاع در سال 4۰ هجری 
چاره ای برای امام حســن)ع( بجــز پذیرش صلح و 
نرمشی بردبارانه بر جای نگذاشته بود و شهادت امام 
حســن)ع( یک دهه پس از خالفت معاویه و انتقال 
نص امامت به امام حســین)ع( موجب نشد تا صلح 
امام حسن)ع( شکسته شود. در تمام مدت ۱۰ سال 
فقدان امام حسن)ع(، جانشــین او امام حسین)ع( 
بر صلح وفــادار بود و با وجــود رفتارهای متعارض 
معاویه، هرگز در شکســتن مبانی آن اصرار نکرد. اما 
قیام امام حسین)ع( به مثابه یک راهبرد مخالفت با 
اصل کج روی نظام خالفت اموی در شکستن مبانی 
صلح اســت. عدم پایبندی به مواضع اتخاذ شده در 
متن صلح مبنی بر تخلف از انتخاب جانشین و البته 
اصل استخالف یزید به مثابه خلیفه بود. اساساً به نظر 
می رسد انتخاب یزید بر مبنای اصول توافقی میان امام 
حسن)ع( و معاویه نبود. بر این اساس، به نظر می رسد 
خروج امام حســین)ع( از مدینه گونه ای از تحرک 

سیاسی مبتنی بر نپذیرفتن مشروعیت یزید و مبارزه 
و ایستادگی در برابر خلق عادات ناصواب در منش های 

سیاسی و دینی بوده است.

 با این وجود، آیا می توان گزارش های تاریخی 
موجود مبنی بر مخالفت امام حسین)ع( با صلح 

امام حسن)ع( را قابل اعتنا دانست؟
خیر؛ ما سندی مبنی بر مخالفت امام حسین)ع( با 
امام حســن)ع( نداریم. هر چند باب گفت وگو میان 
ایشان بسته نبوده لیکن اتخاذ تصمیم با برادر بزرگ تر 
به مثابه جانشین امام علی)ع( است. در ضمن یادآوری 
می شود که خلیفه پنجم در واقع امام حسن)ع( است 
اما آنقدر در منابع تحریف شده که گاه معاویه مطرح 
شده است. دوره خالفت امام حسن)ع( بشدت کوتاه 
و با خدعه، کارشکنی و عدم انسجام جامعه اسالمی 
مواجه اســت؛ به طوری که ترسیم این شرایط زمان 
بهتری را طلب می کند. اما انتقال این قدرت و مسند 

با صلح نامه به معاویه در شــرایطی صورت می گیرد 
که پیکره جامعه اسالمی از پس جنگ های متعدد 
داخلی بشــدت رنج می برد. جمل، صفین، نهروان 
و البته تحرکات جدی شــام در مدائن و سرحدات 
عراق حاکی از این آســیب ها و بحران های سیاسی 
و اجتماعی اســت. تصمیم امام حسن)ع( به مثابه 
تصمیم یک رهبر سیاسی و دینی در جامعه روزگار 
خودش می باشد. امام حسین)ع( بر مبنای تفکر شیعه 
در زمان حیات پدر و یا برادر به مثابه یک راه رو است 
نه یک راهبر؛ یعنی امام حسین)ع( تابع برادر بوده و 
هر تصمیمی ولِی او گرفته، برای او هم مطاع است. 
البته جایگاه امام حســن)ع( و امام حسین)ع( نزد 
مذاهب شیعه به مثابه سیدان شباب اهل جنه و یا 
به مثابه راهبران مذهبی قابل بازخوانی است که در 

اینجا مجال پرداختن به آن نیست.

 چرا امام حســین)ع( پس از به شــهادت 
رسیدن برادرشان و در روزگار حکومت معاویه 

قیام نکردند؟
امام حســین)ع( خود را ملزم به وفــاداری و اجرای 
خواست برادرش می دانست. بی تردید به دلیل تمکین 
بر تصمیم برادر و وفاداری به اصل صلح به مثابه یک 
راهبرد سیاســی در حفظ انتظام جامعه اســالمی، 
امام حســین)ع( اصل راهبرد صلح را در برابر معاویه 
پذیرفته بود و بر ســکون مواضع صلح طلبانه اصرار 
داشــت. به نظر می رسد معاویه نســبت به یزید در 
تغییرات اجتماعی بی محابا عمل نمی کرد. به نظرم 
یزید یک مخنث تاریخی است. خبیثی بی درایت که 
منافع قدرت، کر و کورش کرده بود. امام حسین)ع( 
به مثابه راهبر سیاســی و مذهبی به تصمیمات امام 
حسن)ع( پایبند بود اما وقتی که طرفین صلح دیگر 
وجود نداشتند یعنی نه امام حسن)ع( بود و نه معاویه، 
ایشان دلیلی برای پایبندی به صلح بدون نتیجه در 
عصر یزید نداشت. پس مرجعیت او در اتخاذ تصمیم 
برای مدارا یا مبارزه با یزید، در مشــی او و خروج از 
مدینه و عدم پذیرش مشــروعیت یزید بسیار مؤثر 
بود و امام حسین)ع( مبارزه را پذیرفت. والیت مداری 
حســین بن علی)ع( در تمکین او در برابر خواست و 
تصمیمات امام حسن)ع( نهفته است. ادب سیاسی، 
تقوای مذهبی، احترام به بزرگ تر و پذیرش اوامر برادر 
و نیز آرامش او در ایجــاد یک وفاق اجتماعی میان 
شــیعه قابل بررسی است. به نظرم اگر مقرر باشد در 
میان علویان و بویژه امامزادگان آن عصر و عصر پس 
از امام حسین)ع( حتی میان فرزندان امام حسین)ع( 
افرادی را جســت وجو کنیم که بر این مدار و در این 
حد والیت پذیر بوده باشند، امام حسین)ع( بهترین 
نمونه است؛ زیرا در همه مواضعی که امام حسن)ع( 
اتخاذ می کرد، امام حسین)ع( کنار برادر و به عنوان 
ســربازی صادق و پیرو وفادار قابل تحسین بود. این 
میزان وفاداری حتی پس از شهادت امام حسن)ع( و 
تحمل ۱۰ سال فرمانروایی معاویه هم مشهود است؛ 
امام حســین)ع( هرگز صلحی را کــه برادر به انجام 

رسانده بود ملغی نکرد.

معارف

قدس به مناسبت سوم شعبان، فرازهایی از سیره امام حسینj را در گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بازخوانی می کند 

فرزند زمانه خویش
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آگهی ابالغ مفاد صورت جلسه افرازی 
پیرو آگهی ابالغ اخطاریه به ش��ماره.. بدینوسیله صورتجلسه افرازی و 
نقشه افرازی پالک 183 فرعی از 341 اصلی واقع در اراضی باغ ساالر 
بخش 5 مشهد به شرح ذیل آگهی شایسته است کلیه مالکین مشاعی 
پالک مذکور چنانچه به مورد افراز و نحوه آن اعتراض دارند واخواهی 
خود را ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به دادگاه صالحه تسلیم 
و رونوش��ت آن را به این اداره ارسال نمایند در صورت عدم واخواهی 

سند مالکیت مفروزی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
صورت مجلس افرازی پالک 183 فرعی از 341 اصلی

در اجرای دستور اداری شماره 7094 مورخ 97/10/25 ذیل تقاضای 
افراز اقای محمود مقدم ش��خصی مالک 67845 س��هم مشاع از کل 
69756 س��هم کل شش��دانگ پالک 183 فرع��ی از 341 اصلی واقع 
در اراضی باغ س��االر بخش 5 مش��هد که مالکیت مشاعی وی در ذیل 
دفت��ر الکترونیکی ش��ماره 139720306022003944 بنام ایش��ان 
ثبت و س��ند آن صادر و تس��لیم گردیده است و سپس موازی 1911 
س��هم مشاع از کل ششدانگ پالک فوق به مساحت 69756 مترمربع 
برابر س��ند ش��ماره 60800 مورخ 91/2/15 دفتر 15 فریمان به بیع 

قطع به دولت جمهوری اس��المی ایران ب��ه نمایندگی اداره کل راه و 
شهرسازی استان خراسان رضوی واگذار شده است. ضمنا پالک اولیه 
ملک مذکور به ش��ماره 40 فرع��ی از 429 اصلی اراضی کال چغوکی 
بوده که برابر رای هیات نظارت در اداره ثبت اس��ناد مش��هد به پالک 
183 فرع��ی از 341 اصلی اراضی باغ س��االر تبدیل و س��وابق اصالح 
شده است. لذا موضوع افراز در اجرای ماده 2 آیین نامه قانون افراز به 
اینجانبان اسماعیل میرزائی و امیر بلوچ به سمت نماینده و نقشه بردار 
ثبت فریمان ارجاع گردیده و پس از بازدید و معاینه محلی در معیت 
مالک مورد تقاضای افراز و استقرار در محل و انجام تطبیق محل مورد 
تقاضا با سند مالکیت صادره به شماره 59972 نسبت به نقشه برداری 
از ملک مورد تقاضا اقدام گردید و س��پس نقشه ترسیمی مورد تقاضا 
افراز برابر نامه ش��ماره 7101 مورخ 97/10/25 به اداره کل مسکن و 
شهرسازی دیگر مالک مشاع پالک فوق ارسال گردید که اداره مذکور 
ط��ی نامه های ش��مارات 91708 م��ورخ 97/11/4 و 93393 مورخ 
97/11/10 با افراز مورد تقاضا موافقت نموده و ضمنا ش��عبه بایگانی 
ثب��ت فریمان نیز برای قطعه مورد افراز پ��الک 232 فرعی را منظور 
نموده اس��ت. لذا ذیال نخست حدود و مشخصات قطعه مورد تقاضای 

افراز و سپس حدودات قطعه باقیمانده اعالم می گردد.
1(حدود و مشخصات قطعه مورد تقاضای افراز:

ششدانگ یک واحد کارگاه به مساحت 65291 مترمربع دارای پالک 
ش��ماره 232 فرعی مجزی شده از 183 فرعی از 341 اصلی واقع در 
اراضی باغ ساالر بخش 5 مشهد به حدودات اربعه شماال بطول 58/83 
متر مرزیست به ملک مجاور شرقا در شانزده قسمت بطولهای 56/50 
متر و 13/58 متر و 14/13 متر و 55/78 متر و 21 متر و 38/53 متر 
و 58/19 متر و 15/76 متر و 46/45 متر و 29/67 متر و 42/05 متر 
و 52/85 متر و 51/29 متر و 35/67 متر و 32/46 متر و 10/38 متر 
همگی بصورت منکسر و شکسته به ملک مجاور حد فاصل راه خاکی 
جنوبا بطول 249/10 متر مرزیست به قطعه باقیمانده که در حریم راه 
قرار گرفته است. غربا در چهار قسمت بطولهای 55/17 متر و 34/05 
و 109/74 متر و 179/25 متر همگی مرزیست به ملک مجاور حقوق 
ارتفاقی: کال چغوکی از س��مت غرب وارد و از سمت شرق خارج می 
گردد که مورد گواهی است)که در سهم اختصاصی اقای محمود مقدم 

شخصی قرار می گیرد(
2( حدود و مشخصات قطعه باقیمانده:

شش��دانگ یک قطع��ه زمین به مس��احت 4465/50 متر مربع دارای 
پ��الک باقیمانده 183 فرعی از 341 اصلی واقع در اراضی باغ س��االر 
بخش 5 مش��هد به حدودات اربعه ش��ماال نقطه ای است شرقا بطول 
249/10 متر مرزیست به مورد تقاضای افراز پالک 232 فرعی جنوبا 
نقطه ایس��ت )فاقد حد( غربا بطول های 79/72 متر و 38/80 متر و 
29/02 متر و 114/10 متر مرزیس��ت به جاده فریمان-مشهد حقوق 
ارتفاقی ندارد)ک��ه در حال حاضر قطعه باقیمانده در حریم جاده قرار 
دارد که در سهم دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی اداره کل 
راه و شهرس��ازی خراسان رضوی قرار گرفته است( لذا مراتب مستند 
به ماده 4 آیین نامه قانون افراز جهت صدور هرگونه دس��تور مقتضی 

گزارش می گردد.
مالک مورد تقاضای افراز)محمود مقدم ش��خصی(   نقشه بردار)بلوچ(   

نماینده)میرزایی(  9800142
محمدرضا رجایی مقدم- رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان 

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای رحیم مش��کانی فرزندعبدالرحمن باس��تناد دوبرگ استشهادیه گواهی ش��ده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه کرده ومدعی اس��ت س��ندمالکیت شش��دانگ پالک 1213 فرعی از 7-اصلی واقع در بخش10شهرستان خوشاب که متعلق به نامبرده 
می باشدبعلت نقل مکان مفقودشده است بابررسی دفترامالک معلوم شدنسبت به مقدارمالکیت فوق الذکر ذیل ثبت599دفتر8صفحه52 بشماره چاپی313248 
بنام نامبرده سندصادروتسلیم شده است ودفترامالک بیش ازاین حکایتی ندارد.لذا باستناد ماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یکنوبت آگهی ومتذکر می گردد 
هرک��س نس��بت به ملک موردآگهی معامل��ه ای انجام داده یامدعی وجود س��ندمالکیت نزدخود باشدبایس��تی ظرف10روز ازتاریخ انتش��ار این آگهی اعتراض 
کتبی خودرا به پیوس��ت اصل س��ندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر ویا وصول 
اعتراض بدون ارائه س��ندمالکیت یاس��ندمعامله رسمی نس��بت به صدور سندمالکیت  المثنی وتس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهدشد.)م الف97/100/2711( 

9800160-آ
تاریخ انتشار:98/1/20

علیرضا میرزایی-رئیس ثبت اسناد و امالک خوشاب

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:139704006228000300/1)9700329(
بدینوسیله به خدیجه ظریفیان صالح مکرم فرزند قارداش به شماره شناسنامه 2325 و شماره ملی 0778801756 متولد 1309/6/3)احد از وراث مرحوم هادی 
س��تاریان(بدهکار پرونده کالس��ه 139704006228000300/1 که برابر گزارش مامور پست ابالغ واقعی میس��ر نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج 
13541-1375/5/11 دفتر ازدواج 18 درگز. بین ش��ما )احد از وراث مرحوم هادی س��تاریان(و شعله احمدی تعداد دویست عدد سکه تمام بهار آزادی بعنوان 
مهریه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.9800171
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی درگز- ناصر حسن زاده

آگهی مزایده کالسه 9600140
 ب��ه موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9600140 شش��دانگ پالک چه��ار فرعی از نود و نه – اصلی بخش 7 درگز که ذیل ثب��ت 15495 دفتر 95 صفحه 79 به 
نام حس��ن حقی ثبت مالکیت صادر و س��پس برابر اس��ناد رهنی ش��مارات 26582-94/12/16 و 21818 -91/12/24 دفتر اس��ناد رسمی 32 درگز در رهن 
بانک کش��اورزی ش��عبه درگز قرار گرفته که با تقاضای مرتهن و صدور اجرائیه و ابالغ آن به مدیونین نهایتاًً  مورد وثیقه طبق نظر کارش��ناس رس��می به مبلغ 
2/100/000/000 ریال )دو میلیارد و یکصد میلیون ریال( مورد ارزیابی واقع و قطعیت یافته است و ششدانگ پالک فوق به نشانی درگز روستای اتانلو که برابر 
نظر کارشناس پالک فوق به صورت یک قطعه زمین با کاربری صنعتی دارای عرصه به مساحت 18115/9 متر مربع تماما مشجر و محصور شده با دیوار گلی 
و دارای مس��احت 1200 متر مربع اعیان بعنوان س��الن پرورش مرغ گوش��تی)مرغداری(بصورت دیوار آجری باربر با سقف آجری گنبدی و 90متر مربع انباری 
بصورت دیوار آجری و س��قف بصورت طاق ضربی و اس��تخر ذخیره آب با ظرفیت 2750 متر مکعب بصورت بتونی و یک حلقه چاه عمیق با دبی 4/5 لیتر در 
ثانیه با برق س��ه فاز 50 آمپر دارای سیس��تمهای گرمایشی و سرمایش��ی بصورت دو دستگاه هیتر و 4 دستگاه گرمایشی دستاز و کولر آبی به تعداد 7 دستگاه 
و تعداد 4 فن تهویه هوا و دارای امتیاز آب ش��رب روس��تایی که به مبلغ 2/100/000/000 ریال)دو میلیارد و یکصد میلیون ریال(ارزیابی گردیده اس��ت .لذا 
مزایده از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 98/2/23 در شعبه اجرای ثبت اداره ثبت اسناد درگزواقع در بلوار امام رضا بین امام رضا 7 و 9 از طریق مزایده 
به فروش می رسد.مزایده از مبلغ 2/100/000/000 ریال )دو میلیارد و یکصد میلیون ریال(شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداًًًًًًًًًًً فروخته می شود. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عش��ر و حق مزایده نقداًًًًًًًًًًًًوصول می گردد ضمناً چنانچه روز 

مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.9800172
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

ناصر حسن زاده

آگهی مزایده کالسه 9700211
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9700211 شش��دانگ پالک پنجاه و نه فرعی از هفده فرعی از دو-اصلی بخش 7 درگز که ذیل ثبت 9621 دفتر 63 صفحه 
142 به نام مجید سعیدی ثبت و سند مالکیت صادر و سپس برابر سند رهنی شماره 27245-1395/7/5 دفتر اسناد رسمی 32 درگز در رهن بانک کشاورزی 
ش��عبه درگز قرار گرفته که با تقاضای مرتهن و صدور اجرائیه و ابالغ آن به مدیونین نهایتاً مورد وثیقه طبق نظر کارش��ناس رس��می به مبلغ 600/000/000 
ریال)شش��صد میلیون ریال(مورد ارزیابی واقع و قطعیت یافته اس��ت و شش��دانگ پالک فوق به نش��انی درگز خیابان امام خمینی 40 پالک 4 که برابر نظر 
کارش��ناس پالک فوق به صورت منزل مس��کونی به مساحت عرصه 225/8 متر مربع و مس��احت اعیانات حدود 145/10 متر مربع که حدود 14/10 متر مربع 
آن بعنوان انباری و حدود 131 متر مربع آن بصورت همکف در دو واحد مسکونی از نوع دیوار بلوکه سیمانی و آجری و سقف طاق ضربی با قدمت حدود 30 
سال ساخت و قسمتی دیگر حدود 5 سال ساخت و دارای حدود 5 متر کابینت فلزی باال و 4/5 متر کابینت فلزی پایین و دارای دو دستگاه کولر آبی و دارای 
دو عدد آبگرمکن دیواری به انضمام امتیازات آب و برق و گاز که مبلغ 600/000/000 ریال )ششصد میلیون ریال(ارزیابی گردیده است. لذا مزایده از ساعت 9 
الی 12 روز چهارشنبه مورخ 98/02/18 در شعبه اجرای ثبت اداره ثبت اسناد درگز واقع در بلوار امام رضا بین امام رضا 7 و 9 از طریق مزایده به فروش می 
رسد. مزایده از مبلغ 600/000/000 ریال)ششصد میلیون ریال(شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب،برق و گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 

گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.9800193
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز 

ناصر حسن زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالرحمان محمدجانی دارای شناسنامه شماره 0740324934 به شرح دادخواست به کالسه 3/225197ح از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان رس��ول محمدجانی به شناس��نامه 5385 در تاریخ 1383/05/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- رحیمه محمدجانی مشهدریزه ئی فرزند موسی ش ش 1993 متولد 1347/5/10 همسر متوفی 

2- فاطمه قربانی چهارطاقی فرزند غالم علی ش ش 35 متولد 1360/8/10 همسر متوفی 
3- عبدالرحمان محمدجانی فرزند رسول ش ش 0740324934 متولد 1375/6/30 فرزند مرحوم

4- مژگان محمدجانی فرزند رسول ش ش 476 متولد 1359/5/1 فرزند مرحوم
5- مهران محمدجانی فرزند رسول ش ش 902 متولد 1361/11/28 فرزند مرحوم 

6- ایمان محمدجانی فرزند رسول ش ش 810 متولد 1363/6/1 فرزند مرحوم 
7- مژده محمدجانی رسول ش ش 4074 متولد 1366/5/5 فرزند مرحوم 

8- مهسا محمدجانی فرزند رسول ش ش 0922800464 متولد 1373/5/4 فرزند مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1398/01/20  9800146
محمد باری

قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

 معارف/ مریم احمدی شیروان سال 5۰ هجری قمری امام حسن مجتبی)ع( 
با توطئه معاویه به شهادت رسیدند و پس از آن، برادر ایشان حسین بن علی)ع( 
تا دهم محرم سال 6۱ هجری قمری عهده دار امامت شیعیان بودند؛ از این مدت، 
بیش از ۱۰ ســال هم دوره با حکومت معاویه و فقط پنج ماه در دوره فرزندش 
یزید بود که منتهی به واقعه سرنوشت ساز عاشورا شد. وزن آنچه در کربال روی 
داد چنان گران بود که کفه ترازوی روایت گزارش های تاریخی بخصوص در افکار 
و افواه عمومی به جانب آن سنگینی کند و سایر ادوار زندگی امام سوم شیعیان 
را تحت  تأثیر قرار دهد. از جمله مقاطع حیات طیبه امام حسین)ع( که بویژه در 
متون مکاتب تاریخ نگاری معارض، ابهامات و شبهاتی هم پیرامون آن شکل گرفته 
است، 2۰ سال پس از شهادت امام علی)ع( تا روی کار آمدن یزید بن معاویه است 

که به مناسبت سوم شعبان، سالروز والدت اباعبداهلل الحسین)ع( در گفت وگو با 
خانم دکتر فاطمه جان احمدی به فرازهایی از این مقطع تاریخی پرداخته ایم. به 
عقیده این دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، »وفای به عهد، رهروی در 
کردار و رفتار، وفاداری در منش سیاسی، پرهیز و اجتناب از خود بزرگ بینی و یا 
اتخاذ َمنشی متباین با رفتارهای امام زمان خود، امام حسین)ع( را از سایر مردم 
عصر امام حسن)ع( متمایز کرده بود. قیام در برابر ظلم، فرهنگ رهایی بخشی، 
استقالل، از خود گذشتگی در راه خدا، فریادرسی به مظلوم، ایستادگی در برابر 
ذلت و خواری، فرهنگ آزادگی و بازگشت به فرهنگ ناب محمدی نیز در خالل 
جریان پویای فرهنگ حسینی و مکتب ایشان شکل گرفت که تنها و تنها از خالل 

صلحی پایدار ممکن بود تا جامعه شیعه به بازیابی خود نائل آید«.
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احمدزاده در راه بازگشت به لیگ ایران
ورزش: به نقل از سایت »gazetawroclawska« لهستان، فرشاد 
احمد زاده، بازیکن ایرانی شالســک وروتسواف در ابتدای فصل به این 
تیم پیوست و در اوایل نمایش خوبی داشت و در ترکیب اصلی تیمش 
بازی می کرد اما رفته رفته عملکردش ضعیف شد و تا جایی که از ترکیب 
اصلی تیم کنار گذاشته شد و نیمکت نشین محض شد.هافبک ایرانی 
اگرچه از زندگی در لهستان خوشــحال است ولی با توجه به شرایطش 
دوست ندارد در تابستان پیش رو قراردادش را تمدید کند و قصد دارد 
به لیگ ایران برگردد. او به ســرمربی تیم اعالم کرده که قصد بازگشت 

به ایران را دارد.

نمره خوب آزمون مقابل لوکوموتیو مسکو
ورزش: یکشنبه شب از هفته بیست و دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر 
روسیه، زنیت در خانه لوکوموتیو مســکو به میدان رفت و این بازی با 

تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در این بازی سردار آزمون 90 دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت و به 
میدان رفت. گل زنیت به دلیل خطایی که بر روی آزمون رخ داد از روی 
یک ضربه آزاد به ثمر رسید.سایت چمپیونات روسیه در ارزیابی فنی اش 

از این دیدار به سردار نمره خوب 6 و نیم را داد.

درخشان: عالیشاه مصاحبه دوستانش را 
به یاد بیاورد!

ورزش: حمید درخشــان در گفت و گو با فارس در مورد اینکه برانکو ، 
امید عالیشاه را از فهرســت تیمش قبل از بازی با االهلی به خاطر یک 
مصاحبه کنار گذاشت، گفت: عالیشــاه بازیکن خوب و قابل احترامی 
است اما او باید بداند که مربی برای ترکیب تیم تصمیم می گیرد و بازیکن 
نباید به خاطر اینکه بازی نکرده مصاحبه کند. عالیشاه حتما به یاد دارد 
که دوستان قبلی  او هم با مصاحبه کردن به جایی نرسیدن و فقط ذهن 
هواداران و تماشاگران را نسبت به خود مکدر کردند. این بازیکن خوب 
برای اینکه به حقش برســد باید بیشتر تالش کند تا سرمربی را مجاب 

کند تا از او استفاده کند.

انتخابی فوتبال المپیک توکیو 
جدال بانوان با چین تایپه برای صعود به 

دور سوم
ورزش: 12 تیم حاضر در مرحله دوم مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 
2020 توکیو قرار است امروز آخرین بازی خود را برگزار کنند تا تکلیف 
تیم های صعودکننده به مرحله سوم مشخص شــود.تیم ملی فوتبال 
بانوان ایران بعد از شکست 2 بر صفر مقابل فیلیپین و برتری 9 بر صفر 
مقابل فلسطین، با 3 امتیاز در رده دوم قرار دارد و در بازی حساس امروز 
مقابل چین تایپه به میدان می رود تا تکلیف تنها تیم صعودکننده به دور 
سوم مشخص شود. بانوان کشورمان در صورت برتری مقابل چین تایپه 
می توانند صعود خود را به مرحله بعد قطعی کنند. در دور سوم مرحله 
مقدماتی المپیک توکیو، کشــورهای کره شمالی، کره جنوبی، تایلند، 
چین و استرالیا قرار دارند که ســه تیم از هر گروه در مرحله دوم به این 

فهرست اضافه خواهد شد.

فصل کابوس وار برای کاوه رضایی به پایان رسید
ورزش: به نقل از اخبار فوتبال بلژیک، کاوه رضایی همچنان شــرایط 
بدی در تیم بروخه دارد. این بازیکن ایرانی که گران ترین خرید تیمش 
محسوب می شود، همچنان از شرایط بدی دور است. او در ابتدای فصل 
در گلزنی ناکام بود و در ادامه  یکی پس از دیگری مصدومیت به سراغش 
آمد و در بازی حساس دیشــب تیمش غایب بود.نگرانی ها درباره کاوه 
رضایی رو به افزایش است و به نظر می رسد که این فصل برای او به طور 
کامل به پایان رسیده و دیگر نمی تواند با پیراهن تیمش در فصل جاری 

به میدان برود.

تابش: قلعه نویی برای فصل آینده هم با ما 
قرارداد دارد

ورزش: مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: تیم ما یکی از 
شانس های اصلی قهرمانی است و بازیکنان سپاهان نباید بابت قهرمانی 
استرس داشته باشند. مسعود تابش با اشــاره به بازی سپاهان مقابل 
اســتقالل که روز جمعه در اصفهان برگزار خواهد شــد، خاطرنشان 
کرد: معموالً بازی های ســپاهان برابر اســتقالل و پرسپولیس جذاب 
و هیجان انگیز اســت. مطمئناً این بازی هم جذاب خواهد شد و تمام 
هدف ما این است که ســه امتیاز این بازی خانگی را کسب کنیم.وی 
در واکنش به اینکه برخی معتقدند شــانس قهرمانی تراکتورسازی به 
دلیل بازی های آسانی که در پیش دارد زیاد است، عنوان کرد: در لیگ 
برتر بازی با هیچ تیمی آسان نیســت و همه  بازی ها در فاصله 6 هفته 
مانده به پایان لیگ حساس و تعیین کننده است.تابش در پاسخ به این 
پرســش که آیا امیر قلعه نویی فصل آینده هم در ســپاهان می ماند یا 
خیر، خاطرنشان کرد: قلعه نویی برای فصل آینده هم با باشگاه سپاهان 

قرارداد دارد.

الکساندر نوری گزینه هدایت تیم ملی ایران 
نیست

ورزش: در شرایطی که این روزها انتخاب سرمربی تیم ملی به موضوع 
مهم رسانه ای تبدیل شده اســت، برخی رسانه ها به نقل از یک سایت 
آلمانی خبر دادند که الکســاندر نوری مربی ایرانی که سابقه مربیگری 
وردبرمن را نیز در کارنامه دارد، جزو گزینه های اصلی هدایت تیم ملی 
ایران است.این در حالی اســت که این خبر منتشر شده از سوی سایت 
آلمانی مربوط به دو سال پیش است که در آن زمان عادل فردوسی پور 
برای برنامه نود و کارشناسی دیدار تیم ملی و ازبکستان از وی دعوت به 
عمل آورده بود اما حاال برخی رسانه ها به اشتباه این خبر را برای مقطع 

فعلی استفاده کرده اند.

آقای گل آسیا راهی لیگ ایران می شود
ورزش: محمد داوود مهاجم 18 ساله تیم ملی عراق و باشگاه نفت این 
کشور در مصاحبه ای با رسانه های این کشور از برنامه های خود برای 
حضور در باشــگاه های خارجی صحبت کرد و مدعی شد قطر یا ایران 

مقصد بعدی او خواهند بود.
این بازیکن که ســال 2017 با به ثمررســاندن 9 گل در رقابت های 
نوجوانان زیر 17 سال آسیا باعث قهرمانی عراق و عبور این تیم در فینال 
از سد ایران شد تا عنوان بهترین بازیکن و آقای گلی را به خود اختصاص 
بدهد از سال 2018 به جمع ملی پوشــان بزرگسال عراق نیز پیوست 
و ســرکو کاتانچ در آخرین روز نام او را در فهرســت نفراتش برای جام 

ملت های آسیا نیز قرار داد.

حمید رضا خداشناس: ســومین نماینده کشورمان 
در ســومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا امشب 
و از ساعت 20 در ورزشــگاه خانگی الوصل امارات به 
مصاف االهلی عربســتان می رود. شاگردان برانکو که 
عنوان نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آســیا در ســال 
گذشــته را با خود یدک می کشند امســال به لطف 
داوران! در هر دو بازی اولشــان امتیاز های حساسی 
را از دســت دادند تا پیش از این بازی با یک امتیاز در 
قعر جدول این گــروه قرار بگیرند تــا این بازی برای 
سرخپوشــان حکم مرگ و زندگی را داشــته باشد. 
پرســپولیس که در لیگ برتر کشورمان شرایط خوبی 
دارد و ســال جدید را با برد دربی و ســپس شکست 
پیکان آغاز کرده حاال با روحیه باال به امارات رفته تا با 
مغلوب کردن نماینده عربستان به جمع مدعیان گروه 
اضافه شود و در سه بازی دیگرش برای صعود بجنگد. 
برانکو پیش از این ســفر امید عالیشاه را به دلیل یک 
مصاحبه از فهرســت تیم کنار گذاشت. پروفسور قباًل 
نیز تصمیم های مشــابهی در  مــورد بازیکنانی نظیر 
محسن مسلمان گرفته بود و نشان داده بود پایبندی 
به اصولــش از نتیجه گیــری برایش مهم تر اســت. 
نماینده کشورمان دو سال پیش هم در مرحله حذفی 
با االهلی بازی کرده بود که موفق به شکست این تیم 
شــده بود و حاال بار دیگر امیدوار بــه پیروزی مقابل 
سبزپوشان جده اســت؛ پیروزی که سرخپوشان را به 
آسیا برمی گرداند، البته شکســت دادن  االهلی کار 
راحتی نیست. االهلی اگر چه مقابل پاختاکور شکست 
خورد اما این تیم السد قطر را 2 بر صفر شکست داده و 

اکنون در رده دوم جدول گروه ایستاده است.

  امیدواری االهلی به سوما 
اما در ســوی مقابل االهلی عربســتان  بــا مربیگری 
خورخه فوساتی اروگوئه ای این فصل شرایط مطلوبی 
را در لیگ حرفه ای عربســتان نداشته است. فوساتی 
که پیش تر توســط ســایت کاراکول کلمبیا »گزینه 
جانشــینی کی روش« قلمداد شــده بود، حاال تمام 
تالشــش را خواهد کرد تا در لیگ قهرمانان آســیا، 
االهلی را به آرزوهایش برساند. او با اتکا به ستاره های 
توانمندی چــون عمر ســوما که در لیــگ حرفه ای 
عربســتان تا کنــون 17 گل زده و میانگین هر 100 
دقیقــه یــک گل را دارد و دو بار هــم کفش طالی 
لیگ عربســتان را تصاحب کرده و همچنین در لیگ 

قهرمانان آسیا نیز آمار قابل اتکایی دارد  امیدوار است 
تا در دو بازی مقابل پرســپولیس به برتری برســد و 
راه صعود را برای خود هموار کند. فوساتی 65 ساله، 
پیش تر با الســد لیــگ قهرمانان آســیا را فتح کرد و 
اکنون می خواهد با االهلی به این افتخار برسد.خبر بد 
برای فوساتی اینکه حسین عبدالغنی بازیکن با تجربه 
االهلی در فاصله چند ساعت تا سفر کاروان االهلی به 
امارات برای رویارویی با پرسپولیس ایران با رد شدن 
در تست های پزشــکی و آمادگی جســمانی فرصت 

همراهی سبزپوشان جده را از دست داد.

   داور بد یُمن به پرسپولیس رسید
داور 37 ســاله ژاپنی که بازی پرسپولیس و الجزیره را 
قضاوت کرد، داور بازی سرخپوشان پایتخت و االهلی 

عربستان است.
کیمورا هیرویوکــی که دومین ســال حضورش در 
لیگ قهرمانان آســیا را تجربه می کند، در شرایطی 
برای پرســپولیس ســوت می زند که ســال گذشته 
دیدار این تیم با الجزیــره در امارات را قضاوت کرد. 
دیداری که با پیروزی 3-2 الجزیره به پایان رســید. 

حاال با توجه بــه اینکه شــاگردان برانکــو در بازی 
برابر پاختاکور و الســد با اشــتباه محض داوری از 3 
امتیاز مســلم آن بازی ها محروم شدند، باید دید در 
این بازی کنفدراسیون فوتبال آســیا انتخابش برای 
سرخپوشــان چگونه اســت، هر چند پرسپولیسی ها 

خاطره خوبی از این داور ژاپنی ندارند.

   برانکو: بازی با االهلی سخت ترین بازی ماست
برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در 
خصوص دیدار مقابل االهلی عربستان در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت:  شــرایط تمرینی ما 
بسیار خوب است و امیدوارم مانند سال گذشته و بازی 
مقابل الوصل، در این ورزشگاه شــاد باشیم.وی افزود: 
یک بار دیگر تکــرار می کنم این مســابقات مهم ترین 
و ســخت ترین بازی  ماســت. االهلی در کنار النصر و 
الهالل جزو چهار تیم قدرتمند عربستان است. ما پس 
از قرعه کشی هم اعالم کردیم گروه ما و گروه استقالل 

واقعاً گروه های سختی هستند.
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس دربــاره وضعیت 
بازیکنان تیمش برای دیدار مقابل االهلی گفت: به جز 

انصاری و ماهینی همه آماده هستند. آن چیزی که مرا 
خوشحال می کند، این است که بچه ها به لحاظ روحی 
و روانی و بدنی آماده هســتند و امیدوارم این را دراین 

بازی هم نشان دهند.

  فوساتی: پرسپولیس در همه پست ها 
بازیکنانی برجسته  دارد

ســرمربی اروگوئه ای تیــم فوتبال االهلی عربســتان 
می گوید پرسپولیس را به خوبی آنالیز کرده اند. خورخه 
فوساتی در آستانه رویارویی شاگردانش با پرسپولیس 
در هفته ســوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا 
2019 ، با حضــور در کنفرانس خبری پیــش از این 
بازی گفت: بازی دشواری مقابل رقیب قدرتمندی در 
پیش داریم که بازیکنان برجسته ای در تمامی پست ها 
دارد. با این حال به خوبی نقــاط قوت و ضعف آن ها را 
در چند روز اخیر آنالیز کرده ایم.ســرمربی اروگوئه ای 
االهلی ادامه داد: امیدواریــم بازی خیلی خوبی از خود 
در تمامی سطوح به نمایش بگذاریم و با شور و اشتیاق 
و البته تمرکز کامل در جریان بازی به ســه امتیاز این 

دیدار برسیم.

حمله ارتش سرخ به االهلی برای نخستین پیروزی

می خواهم زنده بمانم

منهای فوتبال

سرمربی سویا به سرطان مبتال شد
خواکین کاپاروس، سرمربی تیم فوتبال سویا پس از پیروزی 2 بر صفر یکشنبه شاگردانش مقابل 
رئال وایادولید در هفته سی و یکم اللیگا خبر ناگواری به خبرنگاران داد؛ اینکه پزشکان تشخیص 
داده اند که او دچار بیماری سرطان خون شده است. کاپاروس 63 ساله در نشست خبری پس از 
بازی گفت: همه می دانند که عشق به سویا در خون من است اما متأسفانه من یک مشکل خونی پیدا 
کرده ام که گلبول های قرمز و سفید خونم را درگیر کرده است. به من گفته اند که دچار سرطان خون 
شده ام با این حال این بیماری مانع از آن نمی شود که به کارم ادامه دهم و من به زندگی روزه مره ام 

ادامه می دهم. من هنوز هیچ درمانی را آغاز نکرده ام پس همگی می توانید آسوده خاطر باشید.

مدعی اصلی قهرمانی اروپا از دید آلن شیرر
مهاجم پیشین تیم ملی انگلیس از شانس اول قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا سخن گفت. 
آلن شیرر می گوید: شما نمی توانید منچستریونایتد را از لیست مدعیان قهرمانی در لیگ 
قهرمانان کنار بگذارید، به خصوص بعد از آن بازی ای که مقابل پاری سن ژرمن به نمایش 
گذاشت و به بازی بازگشت اما به اعتقاد من بارسلونا در دو بازی رفت و برگشت شانس 
بیشتری نسبت به من یونایتد دارد و دلیل اصلی اش هم لیونل مسی است. انتظار من این 
است که مسی در بازی با منچستریونایتد تفاوت را رقم بزند و لیونل دلیل اصلی است که 

فکر می کنم بارسلونا می تواند این فصل در لیگ قهرمانان به قهرمانی برسد.

بونوچی: نژادپرستی یک رسوایی است
مدافع راه راه پوشان تورین می گوید از اظهارات اخیرش در مورد مویزه کین و تقصیر داشتن خود در 
شنیدن شعارهای نژادپرستی بد برداشت شده است. لئوناردو بونوچی می گوید: همه حق داشتند 
از اتفاقات آن بازی ناراحت شوند. نژادپرستی یک رسوایی است و در سال 2019 میالدی نباید 
چنین چیزی وجود داشته باشد. باید بگویم از حرف های من بد برداشت شده است. از کسانی که 
حرف های مرا بد برداشت کرده اند، عذرخواهی می کنم چون ظاهراً صحبت های من کامل و کافی 
نبود. همانطور که پیش از این گفته ام، من 100 درصد مخالف نژادپرستی هستم. من هو کردن های 

برخی هواداران را شنیدم، اما ابزارهایی برای شناسایی افراد مقصر و تنبیه آن ها وجود دارد.

دمبله به دیدار با منچستریونایتد می رسد
ستاره فرانسوی مصدوم بارســا احتماال می تواند تیمش را در بازی حساس مقابل 
یونایتد همراهی کند. عثمان دمبله نزدیک به یک ماه پیش بود که در بازی برگشت 
با لیون در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان مصدوم شد. او بیست دقیقه پایانی بازی 
وارد زمین شد و مصدومیت قبلی اش شدت یافت. اما طبق ادعای آاس، دمبله وارد 
فهرست بارسا برای بازی حساس چهارشنبه شب مقابل یونایتد خواهد شد اما همه 
چیز بستگی به نظر نهایی پزشــکان و خود والورده دارد و اگر مشکل خاصی پیش 

نیاید، دمبله می تواند به فهرست 18 نفره بارسا راه یابد.

ضد حمله

ورزش: ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران در گفت و گو با 
ورزش سه به سکوت چندماهه خود پایان داد. با وجود سابقه 
حضور در باشگاه های فوالم، بولتون، تراکتورسازی، استقالل 
و ... و کاپیتانی تیم ملی که در تمام این تیم ها ستاره بود و در 
میانه زمین آقایی می کرد، اما مدتــی بود نامش  در فوتبال 
ایران شنیده نمی شد؛ او که در حال حاضر 36 سال سن دارد 
و می تواند دو، سه فصل دیگر به بازی ادامه دهد، در ماه های 
گذشته چندان خبرساز نبود تا اینکه کنفدراسیون فوتبال 

آسیا دوباره این بازیکن ایرانی را به جریان خبرها بازگرداند.

   مثل آن گل زده بودم
آندرانیک تیموریان درباره گلش به بوریــرام که به عنوان 
بهترین گل جام باشــگاه های آســیا انتخاب شد گفت: به 
تیم های ملی بحرین و عمان و همچنین فوالد در ورزشگاه 
آزادی به همین شکل گلزنی کرده بودم؛ تعریف از خود نیست 
ولی چند گل از این فاصله زدم، اما چــون این گل در لیگ 
قهرمانان آسیا، با استقالل، در شرایط حساس تیم و در مرحله 
یک چهارم زده شد و جذاب تر از بقیه گل ها بود، انتخاب شد.

   استقالل ۲۰۱۳ می توانست قهرمان آسیا شود
 آندو در مورد تیم آماده آن سال استقالل نیز اظهار داشت: آن 

زمان با استقالل تا مرحله نیمه نهایی باال رفتیم که من 
در بازی برگشت با اف. سی. سئول محروم بودم؛ 
آن تیم استقالل شرایط قهرمانی آسیا را داشت؛ 
حداقل اینکه می توانست تا فینال پیش برود 
ولی برابر اف. سی. سئول گل بدی خوردیم 
و باختیم؛ فوتبال حرفه ای همین است و این 

اتفاقات می افتد؛ تیم سئول با هوش بازی 
کرد و در زمین خودش ما را 

2 بر صفر شکست داد که 
کارمان را سخت تر کرد؛ 

در تهران هم با آن ها 
مساوی شدیم و 

نتوانســتیم 
به فینال 

برسیم.

مشکالت فوتبال ایران بیشتر 
شده، نه کمتر

مدافع سابق تیم ملی کشورمان 
درباره شــرایط ایــن روزهای 
فوتبال کشــور تصریــح کرد: 
متاســفانه ما ایرانی ها همیشه 

می خواهیم شــرایط فعلی را با عملکــرد قبل خودمان 
مقایســه کنیم که این یک بازخورد و طرز فکر اشتباهی 
است؛ کسی منکر آن نیست که فوتبال یک صنعت است 
و روز به روز پیشــرفت می کند؛ آن ســال که با بوریرام 
بازی کردم را نمی گوییم، اما دو، ســه فصــل قبل از آن 
هم اســتقالل، پرسپولیس، ســپاهان و ذوب آهن خوب 
بودند ولی باید دید از آن زمان تاکنون قوی تر شــدیم یا 
ضعیف تر؟ اشتباهات گذشــته را روی کاغذ آوردیم که 
بگوییم اگر 10 مشکل داشــتیم، دو مورد را رفع کرده و 
قوی تر شدیم یا خیر؟ چند مشکل برطرف شد؟ مشکالت 
ما کمتر شد یا از 10 تا به 12 و 20 مشکل رسید؟ کارهای 
ما آکادمیک و سیســتماتیک نیســت؛ دوســت داریم 

لحظه ای نتیجه بگیریم.

   فقط به دنبال رفتن به جام جهانی هستیم
وی افزود: ما تیم های آکادمی پایه خوبی نداریم که موضوع 
مهمی است؛ فوتبال ما سیستماتیک نیست؛ دنبال نتایج 
لحظه ای هستیم؛ االن فقط تیم ملی ایران دوست دارد در 
جام جهانی باشد؛ به این فکر می کند در چه دوره هایی بوده 
و نبوده اســت؛ آیا مثال باید به رفتن تیم ملی ایران یا یک 
آسیایی به مرحله دوم جام جهانی بسنده کرد و خوشحال 
بود؟ چرا نباید در رشته فوتبال یک ستاره و جایزه در 

کنفدراسیون فوتبال آسیا نداشته باشیم؟ 

   خداحافظی نکردم و برمی گردم
 بازیکن سابق اســتقالل تهران در مورد شرایط 
خودش هم گفت: هنوز خداحافظی رســمی 
از ورزش حرفــه ای خــودم که فوتبال اســت، 
نداشــتم؛ کالس های مربیگری را تا 
سطح B ایران رفتم؛ البته خیلی 
از سایت ها از طرف خودشان 
زدنــد کــه مــن از فوتبال 
خداحافظی کردم ولی من آن 
مسائل را تکذیب می کنم. به 
طور رسمی خداحافظی 
نکــردم و این مســئله 
اصــال در ذهنیتــم 
نیســت؛ بزرگ ترین 
ی  لیســت ها تبا فو
دنیا هــم بودند که 
یکــی، دو فصــل 
بــازی نکردند و 
برگشتند؛ اتفاق 
عجیب و غریبی 

نیست.

ورزش: اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در ماههای 
اخیر زیر نظر غالمرضا محمدی و محمد بنا پیگیری شده و تا 
چند روز دیگر این 2 تیم راهی چین خواهند شد.رقابت های 
کشتی آزاد قهرمانی آسیا روزهای 3 و 4 و رقابت های کشتی 
فرنگی قهرمانی آسیا روزهای 7 و 8 اردیبهشت ماه در شهر 

»شی آن« چین برگزار می شود.
ترکیب تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور 
در این مسابقات که به عنوان مهم ترین رقابت طرح سیستم 
رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی برای مسابقات جهانی سال 

2019 میالدی )قزاقستان( محسوب می شود، اعالم شد.  

  ترکیب آزاد کاران
57 کیلوگرم: رضا اطری:61کیلوگرم: بهنام احسان پور
65 کیلوگرم: پیمان بیابانی:70کیلوگرم: یونس امامی

74 کیلوگرم: محمد نخودی:79 کیلوگرم: بهمن تیموری
86 کیلوگرم: کامران قاسم پور: 92کیلوگرم: علیرضا کریمی

97 کیلوگرم: رضا یزدانی: 125کیلوگرم: یداله محبی
اتفاق جالب در ترکیب این تیم غیبت حسن یزدانی در وزن 
86 کیلوگرم است که با تصمیم کادرفنی در قهرمانی آسیا روی 
تشک نخواهد رفت. کامران قاسمپور که در رده سنی امید در 
سال های اخیر درخشیده، در این وزن روی تشک خواهد رفت. 
در سنگین وزن هم برخالف انتظارات خبری از پرویز هادی 
و کمیل قاسمی نیست و غالمرضا محمدی این بار به یداهلل 

محبی میدان داده است.
در وزن 97 کیلوگرم هم رضا یزدانی که بعد از ســال ها 
به تیم ملی بازگشته، در رقابت های قهرمانی آسیا روی 

تشک می رود.

  محمدی:پیش بینی کار غیرمنطقی است
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد معتقد است با توجه به اینکه 
امسال پیکارهای قهرمانی آسیا جزو رنکینگ سیستم اتحادیه 
جهانی بوده و اکثر مدعیان شرکت خواهند کرد، کار سختی در 
پیش دارند. غالمرضا محمدی درباره پیش بینی خود از نتیجه 
تیم ملی کشتی آزاد در رقابت های قهرمانی آسیا اظهار کرد: 
در وادی مربیگری پیش بینی در کشتی کاری غیر منطقی 
است و من نیز اهل پیش بینی نیستم اما در مجموع کار سخت 
و پیچیده ای پیش رو داریم. وی تصریح کرد: امسال پیکارهای 
قهرمانی آسیا جزو سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی است و به 
همین خاطر اکثر مدعیان آسیا در این رویداد حاضر می شوند. 
با این وجود، مطمئن باشید تمام تالش مان را به کار می گیریم 

که بهترین مبارزات را به نمایش بگذاریم.

  ترکیب فرنگی کاران
اما ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی هم برای همین مسابقات 
اعالم شد که بنا بر اعالم حسام الدین جعفری سرپرست تیم 
ملی در صورتی که مشکل خروجی مهرداد مردانی تا زمان 
اعزام به این مسابقات حل نشود، شیرزاد بهشتی طال جایگزین 

وی خواهد شد.اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است: 
55 کیلوگرم: رضا خدری

60 کیلوگرم: مهرداد مردانی یا شیرزاد بهشتی طال
63 کیلوگرم: سامان عبدولی، 67کیلوگرم: حامد تاب

72 کیلوگرم: محمدرضا گرایی، 77 کیلوگرم: محمدعلی 
گرایی،  82 کیلوگرم: سعید عبدولی 87 کیلوگرم: حسین 
نوری، 97 کیلوگرم: مهدی علیــاری ،130 کیلوگرم: امیر 

قاسمی منجزی

حرف های خواندنی تیموریان بعد از ماه ها سکوت

آندو:خداحافظینکردموبرمیگردم
ترکیب تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی اعالم شد

محمدی:کارماندرآسیاپیچیدهاست

ورزش در سیما

لیگ قهرمانان آسیا
پرسپولیس - االهلی عربستان

سهشنبه ۲۰ فروردین -  ۲۰:۰۰ زنده از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
لیورپول - پورتو

       سهشنبه ۲۰ فروردین - ۲۳:۳۰ زنده از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
منچستریونایتد - بارسلونا

      چهارشنبه ۲۱ فروردین-  ۲۳:۳۰ زنده از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
آژاکس - یوونتوس

      چهارشنبه ۲۱ فروردین- ۲۳:۳۰ زنده از شبکه ورزش

هفته ۲5 لیگ برتر ایران
استقالل خوزستان - فوالد خوزستان

      پنجشنبه ۲۲ فروردین-  ۱5:۰۰ زنده از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
تاتنهام - منچسترسیتی

سهشنبه ۲۰ فروردین - ۲۳:۳۰ زنده از شبکه ورزش

ملی پوش ریکرو: مقابل فدراسیون نیستم 
ورزش: عضو تیم ملی ریکرو مردان گفت: اگــر به اردوی تیم ملی 
دعوت شوم، برای کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو از هیچ تالشی 
کوتاهی نخواهم کرد.میــالد وزیری ، درباره حضــور دوباره اش در 
تیم ملی تیروکمان افزود: اگر به اردوی تیم ملی دعوت شــوم، تمام 
تالش خود را به کار خواهم بست تا تجربیات خود را در اختیار سایر 
کمانداران قرار دهم و بهترین نتیجه ممکن را کسب کنم. وی پیرامون 
این پرسش که آیا برای ورود به تیم ملی دوباره شروط خاصی دارید 
یا خیر؟ اظهار کرد: من هیچ وقت برای ماندن در تیروکمان شــرط 
نگذاشتم و هدفم کمک به تیم ملی بوده است. در حقیقت نه من در 

برابر فدراسیون بودم و نه فدراسیون در مقابل من. 

سه دعوتنامه اروپایی
 برای تیم ملی بسکتبال

ورزش: فدراسیون بسکتبال که آماده سازی تیم ملی بسکتبال را در 
برنامه دارد به سه دعوتنامه ارسالی از کشورهای اروپایی پاسخ مثبت 

داده اگرچه هنوز مصوبه شورای برون مرزی را نگرفته است.
روسیه و یونان که همچون ایران مجوز حضور در جام جهانی 2019 
بسکتبال را گرفته اند همراه با پرتغال، کشورهای اروپایی هستند که 
تیم ملی بســکتبال ایران را به حضور در تورنمنت های خود دعوت 
کرده اند. اردن هم از جمله کشورهای حاضر در جام جهانی است که 
پیش از این رویداد میزبان یک تورنمنت بین المللی است. قرار است 
این تورنمنت با حضور تیم های شرکت کننده در جام جهانی برگزار 
شود. از تیم ملی بســکتبال ایران هم برای شرکت در این تورنمنت 
دعوت شده اما هنوز کادر فنی و فدراســیون در رابطه با آن تصمیم 

گیری نهایی نداشته اند.

واکنش فدراسیون کشتی
 به تغییر تابعیت آذرشکیب

ورزش: با انتشار تصویر تیم اعزامی جمهوری آذربایجان به رقابت 
های قهرمانی کشتی آزاد اروپا مشخص شد محمدرضا آذرشکیب، 
ملی پوش سابق ایران به عضویت این تیم درآمده است. از روز گذشته 
برخی افراد با مرتبط دانستن این ماجرا به فدراسیون کشتی، اعالم 
کردند این کشتی گیر با رضایت نامه ای که از ایران گرفته توانسته 

به آذربایجان کوچ کند. 
فدراسیون کشتی با انتشار اطالعیه ای به این شایعات واکنش نشان 
داد: »آقای محمد رضا آذرشــکیب آزادکار وزن 125 کیلوگرم که 
دارای تابعیت کشور آذربایجان اســت، بیش از دو سال است که در 
هیچ یک از مسابقات رسمی برای تیم ملی ایران به میدان نرفته و با 
توجه به ماده 8 قوانین ترانسفر اتحادیه جهانی کشتی، برای حضور 
در مسابقات با نام کشور آذربایجان نیازی به دریافت رضایتنامه از 

فدراسیون کشتی ایران ندارد.«

صعود تکواندوکاران ایران 
در رده بندی جهانی

ورزش: آخرین رده بندی اعالم شده از ســوی فدراسیون جهانی 
تکواندو حکایت از صعــود نمایندگان ایــران در رنکینگ دارد.در 
رده بندی اعالم شــده، آرمین هادی پور نماینده وزن 58- کیلوگرم 
کشــورمان همچنان در رده چهارم قرار دارد. فرزان عاشورزاده در 

رده دهم جای دارد.
در وزن 68- کیلوگرم میرهاشم حسینی در رده دهم )2 پله صعود( 
قرار گرفت، ابوالفضل یعقوبی رده هفدهم را به خود اختصاص داده 
است. سروش احمدی رده بیست و ســومی )9 پله صعود( را به نام 
خود ثبت کرد و امیرمحمد بخشــی نیز رده بیست و هشتم )3 پله 
صعود( را به خود اختصاص داده است. محمدعلی خسروی در وزن 
80- کیلوگرم در رده بیست و یکم قرار دارد و علی اشکوریان نیز  رده 

بیست و دوم را به خود اختصاص داده است.

شفیع به خاطر اشتباه پزشکی درگذشت!
آی اسپورت - پسر مرحوم شفیع اعالم کرد پدرش به خاطر اشتباه 
پزشکی از دنیا رفته است. او تاکید کرد سه پزشک دچار اشتباه شده اند 
با این حال از هیچکدام شکایت نکرده اند. امیر اقبال شفیع پسر مجری 
و گزارشگر مطرح فوتبال ایران که سال 97 از دنیا رفت گفته است: »سه 
پزشک اشتباه کردند. تشخیص آن ها این بود که پدرم سرما خورده 
است. به خاطر مشکل پنج ساله قلب پدرم ساده ترین کار این بود که 

یک نوار قلبی بگیرند ولی حتی این کار را نکردند.«

گزارش کوتاه

هیئت استان در حالت نیمه تعطیل است
فوتبال خراسان در رخوت بهاری

سینا حســینی : بالتکلیفی مدیریتی هیئت فوتبال خراسان رضوی 
نارضایتی شدید اهالی فوتبال را به دنبال داشته تا جایی که برخی فوتبالی ها 
به نشانه اعتراض از پیشکسوتان این حوزه خواستند در مالقات با مدیرکل 
ورزش و جوانان موضوع را مطرح کنند. پیشکسوتان فوتبال خراسان در 
مالقات با فرزاد فتاحی با انتقاد از شــرایط کنونی درخواســت عجیبی را 
مطرح کردند مبنی بر این که به دلیل عدم ورود برخی چهره های فوتبالی 
دوباره فرایند نام نویسی از کاندایداهای متقاضی هیئت فوتبال انجام شود 
تا بیرون مانده ها بتوانند برای مدیریت فوتبال وارد فضای مدیریت فوتبال 
استان شوند اما مدیرکل با این درخواست مخالفت و تاکید کرد طبق قانون 
پذیرش این پیشنهاد غیر ممکن است . فتاحی در این نشست اعالم کرد برابر 
هماهنگی های صورت گرفته انتخابات این هیئت در نیمه نخست اردیبهشت 
ماه برگزار خواهد شد. با این وجود معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی برای برطرف کردن مشکالت کنونی و بازگشت آرامش به 
هیئت فوتبال ظهر روز نوزدهم فروردین ماه مسئوالن اجرایی هیئت فوتبال 
استان را به دفتر کارش دعوت کرد تا به آنها گوشزد کند به هیچ عنوان نباید 
مســائل اجرایی و امور اداری به تعویق بیفتد. اما هر چقدر انفعال در میان 
تیم اجرایی هیئت فوتبال وجود دارد،جدال داغی برای کسب رای در میان 
کاندیداها وجود دارد،.انتشار شایعات و گمانه زنی های انتخاباتی باعث شده 
حرف و حدیث زیادی در خصوص اجماع برخی کاندیداها به وجود بیاید اما 
هیچ یک از کاندیداها این گمانه زنی ها را تائید نمی کنند و مدعی اند به هیچ 
وجه قصد اتحاد به سود کاندیدای دیگری را ندارند. اما نکته جالب دیگر اینکه 
برخی چهره های ورزشی و مدیریتی به حضور تنها کاندیدای خانم حاضر 
در این دوره از رقابت ها توصیه کردند پیش از برگزاری مجمع انصراف دهد 
. اما وی اعالم کرده به هیچ وجه این کار را نخواهد کرد. ماجرا وقتی جالب 
می شود که به وی گفته اند در صورت انتخاب او امکان ورود به استادیوم ها 
را طبق قانون جاری کشور ندارد که وی گفته است مشکلی برای ورود به 

استادیوم وجود ندارد و این مسئله بزودی رفع خواهد شد.

ورزش: روز گذشته خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه 
با شکایت برانکو از باشــگاه پرسپولیس فیفا نامه ای به این 
باشگاه ارسال کرده و در این نامه عنوان کرده پرسپولیس 
باید طلب برانکو را بزودی پرداخت کند. خبری که نمی تواند 
صحت داشته باشــد. به گفته  یک مقام مسئول در باشگاه 
پرســپولیس اصال شکایتی از ســوی برانکو ایوانکوویچ به 
فیفا انجام نشده که فیفا بخواهد به پرسپولیس نامه بدهد. 
برانکو فقط دو نامه به باشــگاه پرســپولیس برای دریافت 
مطالبات خود فرستاده است. سرمربی سرخپوشان پایتخت 
اخیرا جلسه ای با ایرج عرب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
داشته و مقرر شده بخشی از طلب او از پرسپولیس تا اوایل 
اردیبهشت ماه پرداخت شود. برانکو اگر در اردیبهشت ماه 
بخشی از طلب خود را از باشگاه پرسپولیس نگیرد، نامه  سوم 
را برای باشگاه پرسپولیس ارســال می کند. اگر بعد از نامه  
سوم بازهم پرسپولیسی ها طلب برانکو را ندهند، نامه  بعدی 
را با ضمیمه کردن 3 نامه  قبلی برای فیفا ارســال می کند. 
البته فرســتادن نامه  برای فیفا به معنی شکایت رسمی از 
باشگاه پرسپولیس نیست و فقط برای اطالع دادن به فیفا 
است. شکایت زمانی صورت می پذیرد که برانکو درخواست 
شــکایت کند و وجه دادرســی را به بخش انضباطی فیفا 

پرداخت کند.

  طلب 7۰۰ هزاردالری
برانکو حدود 700 هزار دالر از باشــگاه پرسپولیس طلب 
دارد. پرسپولیسی ها امیدوار بودند از محل درآمد این تیم 
در لیگ قهرمانان آسیا 2018 و پاداش بازیکنان خود که 

در جام جهانی 2018 روسیه حضور داشتند، بتوانند 
این طلــب را پرداخت کنند. اما فیفــا نه تنها طلب 
برانکو بلکه طلب کارلوس کی روش ســرمربی تیم 
ملی را هم از محل درآمدهای فدراســیون فوتبال 
پرداخت نمی کنــد و ایــن کار را در روزهایی که 
ایران در تحریم بانکی اســت، نوعی پولشــویی 
می داند. یکی از چالش های جدی مدیران باشگاه 
پرسپولیس در روزهایی که ایران در تحریم بانکی 

است، حل مشکالت مالی و پرداخت طلب سرمربی 
سرخپوشــان پایتخت اســت. طلبی که مسئوالن 

باشگاه قول داده اند بزودی آن را پرداخت کنند.

  پرسپولیس به دنبال راهکار جدید
در همین رابطه مدیرعامل سرخپوشــان تهران گفت: ما 
واقعاً با صداقت رفتار می کنیم تــا حداقل مجموعه تیم 
در جریان ریزترین مســائل هم قرار بگیرند. قصد داریم 

مطالبات برانکو را از محل درآمدهایی که از فیفا بابت حضور 
بازیکنان پرسپولیس در جام جهانی کسب کرده ایم در اختیار 
ایشان قرار دهیم. ایرج عرب خاطر نشان کرد: صحبت های 
مفصل و کاملی هم با آقای تاج داشــته ایم تا بتوانیم این 
کار را کنیم. به هر حال مشکالتی برای ورود و خروج ارز 
در کشور وجود دارد که می خواهیم وارد این بحث نشویم 
تا بتوانیم پول کادر فنی را پرداخت کنیم. اگر نتوانیم در 
آینده نزدیک، این بدهی را پرداخت کنیم روش جدیدی 
را انتخاب خواهیم کرد تا بدهی خود بــه کادر فنی را به 

حداقل برسانیم.

امیرمحمد سلطانپور: امشب در اولین شب از آغاز مرحله یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا دو دیدار برگزار می شــود که 

شامل حضور سه تیم انگلیسی است.

  تاتنهام -سیتی
در مهم ترین بازی امشب در لندن، تاتنهام در دومین بازی خود در 
استادیوم جدیدش میزبان هم وطن خود منچسترسیتی است. 
در بازی افتتاحیه این ورزشگاه بسیار زیبا که در چارچوب لیگ 
برتر برگزار شد، اسپرز با نمایشی درخشان کریستال پاالس را با 

نتیجه 2-0 شکست داد، یک پیروزی شیرین که بعد از چندین 
بازی برای اولین بــار برای این تیم رقم می خورد و باعث شــد 
شاگردان پوچتینو رتبه سوم خود در جدول را پس بگیرند. اما حاال 
مسلما رقیب بسیار سرسخت تری را در پیش رو خواهد داشت. 
منچسترسیتی در تعقیب رسیدن به چهارگانه رویایی، ابتدای 
این هفته در مرحله نیمه نهایی جام حذفی انگلیس، برایتون را 
شکست داد تا به فینال دســت یابد و بعد از کسب جام اتحادیه 
و رقابت شانه به شانه با لیورپول در کسب جام قهرمانی لیگ، در 
لیگ قهرمانان اروپا نیز به چیزی جز موفقیت نهایی نمی اندیشد. 

شــاگردان پپ گواردیوال در مرحله قبلی لیگ قهرمانان مقابل 
شالکه با کسب پیروزی 10-2 در مجموع دو بازی رفت و برگشت، 
نماینده آلمان را نابود کردند و تاتنهام نیز نتیجه ای بسیار خوب 
مقابل دورتموند دیگر تیم آلمانی به دست آورد و با پیروزی 0-4 
در مجموع، برای دومین بار در تاریخ خود قدم به این مرحله لیگ 

قهرمانان اروپا گذاشته است.

  وضعیت مصدومیت ها
پیش بینی می شود اریک دایر، سرج اوریر و اریک المال غایبان 
طوالنی مدت اسپرز، در این بازی نیز حضور نداشته باشند اما هیچ 
مصدوم جدیدی از بازی اخیر مقابل پاالس روی دست پوچتینو 
باقی نمانده است. می توان منتظر بود که میزبان در بازی امشب، 
سیستم خود را با سه مدافع مرکزی با حضور دوباره داوینسون 
سانچز ترتیب دهد و در خط حمله نیز مانند همیشه کریستین 
اریکسن، سون هیونگ مین و دله الی از هری کین در نوک حمله 
حمایت کنند. پوچتینو اگر با تاکتیک 2-5-3 تیمش را به زمین 
بفرستد می تواند از سون به عنوان مهاجم کمکی در کنار کین 
استفاده کرده و احتماال از دنی ُرز و کایران تریپیر نیز در گوش ها 
برای کمک به سه مدافع مرکزی در راه سخت این تیم برای دفع 

موج های مختلف حمله سیتی استفاده کند.
از طرف دیگر آبی آسمانی پوشــان بشدت نگران آمادگی بدنی 
سرخیو آگوئرو برای بازی امشب هستند. او بازی هفته قبل در لیگ 
و ابتدای هفته در جام حذفی را از دست داد اما اخیرا به تمرینات 
برگشته و احتماال مشکلی برای حاضر شدن در میدان نداشته 
باشد. فابین دلف نیز بتازگی به تمرینات تیم گواردیوال اضافه شده 
و شاید از طرف این مرد اسپانیایی برای قرارگیری در دفاع چپ 
مورد استفاده قرار گیرد. آن ها احتماال کایل واکر )سوژه حمالت 
اخیر مجازی کاربران ایرانی( را به دلیــل مصدومیت از ناحیه 
همسترینگ در ترکیب نداشته و حضور مدافع جوان آن ها یعنی 

زینچنکو نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

  لیورپول- پورتو
در دیگر دیدار امشب مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، 
لیورپول در آنفیلد از پورتوی پرتغال میزبانی می کند. شاگردان 
کلوپ با روحیه ای باال امشــب پا به میدان می گذارند چون در 
ابتدای هفته با کسب یک پیروزی شیرین در زمین ساوتهمپتون 
به صدر جدول )البته با یک بازی بیشتر نسبت به سیتی( لیگ برتر 
انگلیس بازگشتند. از همه مهم تر شکل پیروزی آن ها در ورزشگاه 
سنت ماری بود که نشان داد آماده مبارزه نهایی برای کسب جام 
لیگ برتر بعد از حدود 30 سال هستند. قرمزها فینالیست فصل 
گذشته لیگ قهرمانان نیز بوده و همگان از آن ها توقع دارند که 
بتوانند به راحتی پورتو را از پیش رو بر دارند. آبی پوشان نیز اصال 
شرایط بدی نداشته و بیشتر از یک ماه است که در هیچ دیداری 
شکست نخورده و در صدر جدول سوپرلیگ پرتغال قرار دارند. 
آن ها به دنبال ثبت شگفتی در آنفیلد هستند و می توانند با به 
ثمر رساندن گل خارج از خانه، کار را در لیسبون برای لیورپول 

سخت کنند.

   وضعیت مصدومان و محرومان
قرمزها دو مصدوم بلندمدت یعنی اوکسلید چمبرلین و جو گومز 
دارند که هنوز بعد از مدت ها نتوانسته اند از مصدومیت شدید 
زانوی خود ریکاوری کنند. آدام الالنا نیز به خاطر مشــکالت 
عضالنی احتماال غایب امشب است اما شاید بیشتر از همه این 
ها سرمربی آلمانی نگران غیبت اندی رابرتسون مدافع چپ روی 
فرم خود به دلیل محرومیت باشد. پورتو نیز مانند تیم میزبان برای 
بازی امشب قطعا چهار بازیکن غایب خواهد داشت. ونسانت ابوبکر 
مهاجم نوک این تیم ماه هاست که به دلیل پارگی رباط صلیبی 
غایب است و الکس تِلِس نیز شرایط خوبی از لحاظ فیزیکی ندارد. 
پورتو دو محروم نیز برای بازی امشب خواهد داشت و پپه و هکتور 
هررا باید منتظر دیدار برگشت در ورزشگاه دراگائو باشند تا بتوانند 

مقابل لیورپول به میدان بروند.

باشگاه گاالتاسرای ترکیه در توئیتی به حضور دیدیه 
دروگبا بازیکن سابق این تیم در جریان دیدار اخیر این 
هفته در ســوپر لیگ ترکیه واکنش نشان داده است. 
دروگبا که سال های زیادی را در تیم چلسی گذرانده و 
به عنوان اسطوره آن باشگاه شناخته می شود، بعد از 
حضور در جمع آبی پوشان مدتی نیز در گاالی ترکیه 
بازی کرده بود. حاال بعد از حضور دروگبا در اردوی این 
تیم، توئیتر باشگاه عکسی از او در آغوش فاتح تریم 

سرمربی زرد و مشکی پوشان منتشر کرده است.

مدافع کروات تیم لیورپول در پســتی اینستاگرامی به 
ویدئوی بامزه ای که اخیرا در شبکه های اجتماعی معروف 
شد واکنش نشان داده است. در این ویدئو فردی سوار بر 
اتومبیل، از یک شــخص با ظاهری بسیار شبیه به محمد 
صالح ســتاره مصری لیورپول، در کنار خیابان سوار بر 
دوچرخه فیلمبــرداری کرده و بــرای او از داخل همان 
اتومبیل خود شــعار می خواند. لوورن نیز با شــوخی با 
این کلیپ می گوید صالح بعد از بازی با ســاوتهمپتون 

می خواست زمانی را برای خود تنها بگذراند!

دژانلوورنباشگاهگاالتاسرای
در حالی که رقابت  های لیگ قهرمانان آسیا دیشب با بازی 
استقالل و الهالل عربستان پیگیری شد، واکنش حساب 
رسمی توییتر این مسابقات پیش از این بازی نظرات زیادی 
را به خود جلب کرد. توییتر لیگ قهرمانان آسیا با استفاده از 
سریال ها و فیلم های سینمایی مشهور و استفاده از فتوشاپ، 
عکس هایی از خســرو حیدری و سباستین جیووینکو را 
طراحی کرده است. البته استفاده از حیدری که مدت هاست 
بازیکن اصلی استقالل محسوب نمی شود مقداری در این 

حرکت ای اف سی تعجب آور بود.

بازیگر مطرح ســینمای ایران در پستی اینستاگرامی 
به کنار گذاشته شدن عادل فردوسی پور از برنامه نود 
و حذف این برنامه واکنش نشــان داده و بشدت از این 
اتفاق ابراز ناراحتی کرده است. صابر ابر در متنی بلند 
باال با تاکید بر اینکه به هیچ عنــوان فوتبالی نبوده و 
رفیق گرمابه و گلســتان فردوسی پور نیست از حذف 
یک برنامه مردمی به خاطر یک امضــا انتقاد کرده و از 
مردم می خواهد که به کج سلیقگی ها و بدسلیقگی ها 

عادت نکنند!

صابرابرایافسی

سرخ ها دربه در ارز هستند

بیخبریفیفاازشکایتبرانکو
امشب آغاز مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان

شبانگلیسیاروپا

آمار خوب االهلی 
مقابل ایرانی ها

ورزش: تیم فوتبال پرســپولیس امشب 
در ســومین هفته از مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آســیا به مصاف تیــم االهلی 
عربســتان می رود.روزنامــه الریاضیه 
عربستان پیش از این دیدار آمار تقابل های 
االهلی با تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان 
آسیا را منتشر کرد و اعالم کرد که شانس 
برد این تیم عربســتانی بنا به آمار مقابل 
پرسپولیس بیشتر است. االهلی در مجموع 
۱8 بار با تیم های ایرانی تقابل داشته که ۱۰ 
پیروزی، 4 شکســت و 4 تساوی سهمش 

بوده است.

ZOOM
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ادب و هنر

خبر

در نشست پنجمین هفته هنر انقالب اسالمی
۵ نامزد نهایی چهره سال هنر انقالب اسالمی 

معرفی شدند 
ادب و هنــر/ صبا کریمی: 
نشســت رســانه ای »هفته هنر 
انقــاب اســامی« بــا حضور 
مجدالدین معلمی، معاون هنری 
حوزه هنــری و دبیر هنری این 
رویداد و محمــد زرویی نصرآباد 
دبیر اجرایی و مدیرعامل مؤسسه 
ســپهر سوره در آستانه روز هنر انقاب اسامی روز گذشته در حوزه هنری 
برگزار شــد. در ابتدای این نشست، معلمی عنوان کرد: نسبت به سال های 
نخستین پیروزی انقاب که تعداد هنرمندان محدود بود اما این سال ها شاهد 
شکل گیری هنر انقاب به گونه ای دیگر هستیم و می توان جریان هنر انقاب 
اسامی را به خوبی ببینیم. البته مهم ترین نقص در این زمینه شکاف نسلی 

است که میان هنرمندان شاخص گذشته و نسل جدید ایجاد شده است.
دبیر هنری پنجمین هفته هنر انقاب تصریح کرد: خوشبختانه هنر انقاب 
امروز به جریان قابل لمسی بدل گشته و تعداد چهره هایی که در رشته های 
مختلف هنری رویش  های متعددی دارند قابل توجه است و می توان گفت هنر 
انقاب جریان عمومی شده ای در تمامی عرصه های هنر است و در بخش های 
مختلف هنری، ادبی و ســینما نیز جمع هنرمندانی که تولید دارند و فعال 
هســتند، قابل ماحظه اســت. وی در ادامه و با اشاره به انتخاب نامزدهای 
امسال چهره انقاب اسامی افزود: امسال هم پنج نامزد از این فهرست داریم 
که رضا امیرخانی نویســنده و برنده یازدهمین دوره جایزه جال در ســال 
97 برای نویسندگی رمان »رهش«، هدایت اهلل بهبودی نویسنده و پژوهشگر 
و برنده یازدهمین جایزه جال در ســال 97 برای نویسندگی کتاب »الف-
الم-خمینی«، ابراهیم حاتمی کیا کارگردان فیلم سینمایی »به وقت شام«، 
مسعود نجابتی هنرمند پیشکسوت گرافیســت و مهدی نقویان کارگردان 
مســتندهایی همچون »در برابر توفان«، »خارج از دید2« و »ایران 20« به 
عنوان پنج نامزد نهایی جایزه چهره سال هنر انقاب اسامی معرفی شده اند.

معلمی در بخش دیگری از ســخنان خود تصریح کرد: ما امســال انتخاب 
مهم ترین رویداد سال هنر انقاب را هم داریم که اتفاق تازه ای است و مجموعه 
خانه طراحان انقاب اســامی، مجموعه هیئت هنر و مجموعه کاس های 
حجت االسام شهاب مرادی به عنوان نامزدهای نهایی دریافت جایزه رویداد 
هنر انقاب اسامی معرفی شدند. پنجمین دوره از هفته هنر انقاب اسامی 
امروز با آیین غبارروبی مزار هنرمندان فقید و غبارروبی مزار شهید آوینی و 

حضور در مرقد مطهر امام)ره( آغاز می شود.

گفت وگویی با سید صابر مرجائی، خالق دیوان اشعار حسینی در روز میالد حضرت سیدالشهدا)ع(

رثای حسین   به  زبان انگلیسی  
 ادب و هنر  اوایل انقاب پس از گرفتن دیپلم به 
هندوستان سفر کرد تا تحصیات خود را در رشته 
اقتصاد ادامه دهد. اما در کنار اهداف پیش بینی شده 
برگ دیگری در زندگی بــرای او ورق خورد. اقامت 
9 ساله ایشان در ایالت کرال و حضور در محیطی با 
فرهنگ ها و انسان های متفاوت، زمینه ساز مطالعات 
عمیق مداوم در آثار اندیشمندان ایرانی و هندی شد 
که نتیجه آن تحوالت فکری را به همراه داشت که 

قلم را در دست او به حرکت در آورد.
در ابتدا با توجه به تحوالت ایران و انقاب اســامی 
مقاالتی را به زبان انگلیسی برای نشریات و روزنامه ها 
می نوشت و همزمان سرودن اشعار دینی و مذهبی 
زمینه همکاری او را با سایر نشریات اسامی گسترش 
داد؛ به طــوری که آثار وی به صــورت متداول در 
روزنامه های انگلیســی زبان و مجات اسامی هند 

چاپ می شد و عاقه مندان خاص خود را داشت. 
ســید صابر مرجائی که در حال حاضر در سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آســتان قدس 
رضوی مشغول به فعالیت است، پس از گذران سال ها 
تجربه در عرصه ترجمه و نویسندگی، بتازگی دیوان 
اشعار خود به زبان انگلیسی در رثای امام حسین )ع( 

را به پایان رسانده است.
این دیوان می توانــد در نوع خود نمونه منحصر به 
فردی باشد که اشعار روایی در آن به زبان انگلیسی 

سروده شده است.             

 سرایش خطبه نهج البالغه سرآغاز کار شد
سید صابر مرجائی، سراینده این دیوان در خصوص 
سرآغاز سرایش اشعار دینی به زبان التین می گوید: 
پیش از پرداختن بــه این دیوان به صورت پراکنده 
اشــعاری را بــه زبان انگلیســی می ســرودم که 
مجموعه آن در کتابی به نام »مرواریدهای اتفاقی« 
)Random pearls( در هند به چاپ رســید که 
مورد توجه ســفیر و سرکنسول جمهوری اسامی 
ایران در هند قرار گرفت و 1000 جلد از این کتاب 
خریداری شد و برای توزیع در انجمن های اسامی 
کانادا، آمریکا، اروپا و شــبه قاره هند مورد استفاده 
قرار گرفت. پس از آن به ایران آمدم و در دانشــگاه 
علوم اســامی رضوی در مشــهد به عنوان مدرس 
زبان و ادبیات انگلیسی مشغول به کار شدم. به دلیل 
مشغله های کاری زیاد و خستگی ناشی از آن فرصتی 
مناسب دست نمی داد که به صورت جدی مطلبی 
بنویسم، ولی با افتتاح ســاختمان جدید کتاخانه 
مرکزی آســتان قدس رضوی به عنوان نخســتین 
رئیس روابط عمومی دعوت به کار شدم و با فراغت 
به وجود آمده و بهره مندی از فضای معنوی کتابخانه 
عاقه مند شدم کار ماندگاری در زمینه آثار دینی مان 
انجام دهم و عهد کــردم کل نهج الباغه را به زبان 

انگلیسی به نظم در بیاورم.

بــاب این کار بــا منظوم کردن نخســتین خطبه 
نهج الباغه آغاز شد که به دنبال آن به دعوت شبکه 
جهانی ســحر، 3 شــب در ایام مبارک ماه رمضان 
برنامه ای را در شــب های قدر در مورد این موضوع 

اجرا کردم. 
مرجائی در خصوص انتخاب موضوع سرگذشــت 
شــهدای کربا برای ســرایش به زبان انگلیســی 
می گوید: چون یک ســال پیشتر کار منظوم کردن 
نهج الباغه را آغاز کرده بودم، تصمیم گرفتم با وسع 
اندکم سال 83 را به واقعه عاشورا بپردازم تا شاید دین 

کوچکی را ادا کرده باشم. 

 صبح سحری که آن اتفاق رقم خورد
ســید صابر مرجائی در سالیان زیادی که در مسیر 
سرایش این اشعار سپری کرده، با فراز و نشیب های 
بی شــماری روبه رو بوده اســت کــه دربرگیرنده 
اتفاق های نابی بوده اســت. وی می گوید: با غوطه ور 
شــدن در دریای بی کران حسینی و دچار حاوت 
عشــق حسین )ع( شدن، دیگر نمی توانستم به کار 
دیگری بپردازم و به این دلیل سرایش نهج الباغه تا 

کنون ناتمام مانده است. 
در سال 83 سرایش اشــعار نهضت عاشورا با تمام 
جزئیــات با بهره مندی از منابع موجود در کتابخانه 
مرکزی آستان قدس رضوی به زبان انگلیسی آغاز 
شــد. این تاش 12 ســال بی وقفه ادامه داشت تا 
زمانی که پس از شــهادت حضرت علی اکبر)ع( و 

سایر جوانان بنی هاشم نوبت به ذکر واقعه شهادت 
خود امام حســین)ع( رســید. دلم می خواست در 
این قســمت از این دیوان سنگ تمام گذاشته شود 
و لحظات شهادت حضرت ابا عبداهلل)ع( با زیباترین 
تصاویــر ذهنی و با همه جزئیات دردناک و در عین 
حال پر از حکمت و درس برای مردم دنیا بیان شود، 
ولی از هر زاویه ای که وارد می شدم نمی توانستم حق 
مطلب را ادا کنم و یا بهتر بگویم اجازه ورود دریافت 
نمی کردم. با وجود تاش اینجانب، در این مرحله کار 
به مدت ســه سال راکد ماند و به مرحله ای رسیدم 
که احساس کردم دیگر نمی توانم این کار را به پایان 
برسانم و چهار سال خار در چشم و استخوان در گلو 

به انتظار نشستم.

بسیاری از دوستان در داخل و خارج از کشور منتظر 
تمام شــدن این اثر بودند و برای تکمیل آن به من 
فشــار می آوردند. حتی از جانب آن ها پیشنهاد شد 
تا همان 4000 بیتی که سروده شده و از زمان امام 
حسن مجتبی)ع( تا شهادت حضرت علی اکبر)ع( 
را شــامل می شــود، آماده چاپ کنم، اما من قبول 
نمی کردم و منتظر نظر و گوشه چشم صاحب اصلی 

این اثر بودم تا کل واقعه به پایان برسد. 
این اتفاق مبارک در یک صبح ســحر خود را نشان 
داد و در بهار سال 97 یک روز صبح احساس کردم 
می توانم بنویسم. وقتی پشت میز کار نشستم و به 
کارهای پیشینم رجوع کردم و به خودم و احساسم 
نظر انداختم، دیدم به همان اندازه ای که 14 ســال 
پیش برای آغاز این کار انگیزه و احساس داشتم هم 
اکنون با گذشت 14 ســال هیچ نقصانی در آن به 
وجود نیامده است. شکر خدا را به جا آوردم و بی وقفه 
کار را شروع کردم. همه راه های ورود به این مطلب 
به رویم باز شد و همه دغدغه های چگونه وارد شدن 
به لحظات پایانی عمر شــریف و پر برکت حضرت 
اباعبداهلل)ع( به پایان رسید و پس از 11 ماه در روز 
شهادت حضرت زهرا)س( مقارن با ایام فاطمیه در 

اسفند سال 97 این کار به پایان رسید.

 ذکر وقایع بر پایه مستندات تاریخی
ســید صابر مرجائی کتاب هــای تاریخی مرجع در 
روایات تاریخــی را منابع موثقی عنوان می کند که 
یاریگر وی در ذکــر وقایع حتمی رخ داده در واقعه 

عاشورا و پیش از آن بوده است. 
وی در خصــوص محتویات گنجانده شــده در این 
اشــعار می گوید: در این اشــعار در کنار ذکر وقایع 
تاریخی هر از گاهی به نکاتی در خصوص فلســفه 
شــهادت، پیام شــهادت و پیش بینی های شهادت 
توسط پیامبر اســام)ص( نیز اشاره شده و در این 
موضوعات نشانه هایی است برای افرادی که به دنبال 

حقایق تاریخی هستند. 
این کار با مطالعه و اندیشــه عمیق انجام شده و از 
هر گونه اغراق گرایی مبراست. نهضت امام حسین)ع( 

بسیار عمیق و زندگی بخش است. 

 حمایت صاحبنظران بین المللی
 از دیوان اشعار

وی دکترحیدررضا ضابط، محقق و پژوهشگر بنیاد 
پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی را به عنوان 
نخستین مشوق خود برای ادامه کار در خلق این اثر 

عنوان می کند. 
وی همچنین آقایان دکتــر خواجه پیری صاحب 
مؤسسه میکروفیلم نور در دهلی نو و مشاور هنری 
مقام معظم رهبری، دکتر سیدهادی مرجائی عضو 
هیئت علمی مؤسســه پژوهشــی وزارت علوم در 

تهران، دکتر شجاعت حسین از اعضای هیئت علمی 
دانشگاه علیگره هندوستان در رشته ادبیات انگلیسی 
و ســرکار خانم دکتر الله بختیار ســاکن آمریکا و 
مترجم قرآن کریم که با تقبل زحمت نوشتن متنی 
جهت استفاده پشت جلد کتاب یاریگر وی بودند را 
از جمله دیگر مشوقان خود در ادامه سرایش این اثر 

معرفی می کند.
وی همچنیــن به دیگر همکاری هــای بین المللی 
صورت گرفته در خلق این اثر اشاره کرده و می گوید: 
گروهی از شیعیان کانادا که در امور فرهنگی و دینی 
فعالیت دارد با پشتوانه های علمی در خصوص تأیید 
و ویرایش این دیوان از بدو سرایش تا کنون همکاری 

داشته اند. 
دکتر شجاعت حسین در هند نیز در حال مطالعه 
اثــر به منظور چاپ آن در جراید هند می باشــد و 
دکتر الجبوری از نویسندگان و مترجمان برجسته 
عراقی ساکن آمریکا و صاحب انتشارات یاسین پیگیر 
هستند که این اثر در آمریکا به چاپ برسد.            

 پرداختن به مصائب اسرا در ادامه کار 
این شاعر اشعار حسینی، ادامه رسالت فرهنگی خود 
در ذکر وقایع تاریخ اسام را پرداختن به مصائب اهل 

بیت)ع( و اسرای کربا عنوان می کند. 
صابر مرجائی می گوید: وقایعی که بر اســرا گذشت 
دربرگیرنده پیام این نهضت بزرگ بود و اگر موقعیت 
مناسبی پیش آید جلد دوم این دیوان اشعار به زبان 
انگلیسی را با موضوع حضرت زینب)س( و اسرا ادامه 
خواهم داد و تا منظوم شدن آن قسمت، این مجموعه 

هنوز ناتمام به نظرمی رسد. 
پس از پایان این کار به مرثیه سرایی به زبان انگلیسی 
پرداختــم تا برای عاقه مندان بــه اهل بیت)ع( در 

انتقال مفاهیم بلند دینی الگوسازی شکل گیرد. 

 پیروان ائمه)ع( مأمور به وظیفه هستند نه 
مأمور به نتیجه

وی در خصــوص بازخــورد این اثــر در میان 
مســلمانان می گوید: فکر می کنم هر مسلمان 
بویژه پیروان ائمه)ع( مأمور به وظیفه هســتند 
نه مأمور به نتیجه. درســی کــه از خود امام 
حسین)ع( گرفتیم این است که ما وظیفه روز 
خــود را انجام می دهیم و من احســاس کردم 
وظیفــه جهانی امروز ما پاســخ دادن به ندای 
هل من ناصــر ینصرنی حضــرت اباعبداهلل)ع( 
اســت و به وســع و توانایی فردی هر شخص 
بســتگی دارد. من نیز در این مســیر با اندک 
توانایی شعری خود به دنبال اجابت این فریاد 
کمک خواهی تاریخی حضرت سیدالشــهدا)ع( 
بودم تا در آینده شاهد ورود افرادی با قلم های 

بهتری باشیم. ان شاءاهلل.

برش

در بهــار ســال 97 یــک روز صبح 
احساس کردم می توانم بنویسم. 
وقتــی پشــت میز کار نشســتم و 
به کارهای پیشــینم رجوع کردم و 
دیدم بــه همان انــدازه ای که 14 
سال پیش برای آغاز این کار انگیزه 
و احســاس داشــتم هم اکنون با 
گذشــت 14 سال هیچ نقصانی در 

آن به وجود نیامده است

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بهار
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760326007001284مورخ 1397/12/15 هيات موض برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــمى فرزند على اكبر بشماره شناسنامه 1182 صادره از بهار در 53 شعير مشاع از نودو شش شعير  ــيف اله قاس اقاى س
ــاحت 73939/73 مترمربع پالك 304 فرعى از 148 اصلى واقع در اراضى  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس شش
ــير على جعفرى و سليمان  ــمى آقايان ش ــتاى گنج تپه حوزه ثبتى بهار بخش چهار همدان خريدارى از مالك رس روس
فرزند ابراهيم و على اكبرى پور و محمد امين مرادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ــيد، ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف 820) 9800148
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/1/20

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/2/4
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار – هادى يونسى عطوف 

مزايده فروش 6دانگ ملك مشاع {يك باب مغازه تجارى }
ــعبه 16 دادگاه حقوقى همدان دستور فروش 6 دانگ پالك  ــه 963662 اجرايى طى رأى صادره از ش در پرونده كالس

ثبتى4فرعى از 4700وپالك شماره 2فرعى از 4700 همدان
خواهان: احمد خوش حساب خوانده: عباس زند 

آدرس ملك موردفروش :همدان بلوار 15 فروردين ساختمان ادارى زند پالك 1/4700/2 : كه 6دانگ عرصه واعيان يك 
ــت به انضمام بالكن  ــاحت 46/78 متر مربع واقع در همكف 84 / 2مترمربع آنراه پله داخلى اس باب واحد تجارى با مس
تجارى داخلى قطعه يك تفكيكى با مساحت 16/06متر مربع در طبقه همكف بانضمام پاركينگ قطعه يك تفكيكى با 
مساحت 12 متر مربع در همكف باقدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها -كف 
سراميك ديوار گچ - سقف كاذب بوده درب شيشه سكوريت و كركره برقى وارتفاع در حدود 5/20متر مى باشدو دهنه 
ــت داراى امتيازات برق و آب مى باشد خواهد شد وكركره  ــى مترى 22 / 3متر داراى كانال كولر اس مغازه به خيابان س

برقى است .ارزش 6دانگ ملكيت وسرقفلى 10/525/500/000 ريال . لذا اين اجراء وفق ماده 9و10 آئين نامه قانونى 
ــبت به فروش آن اقدام مى نمايد. به تاريخ 1398/2/8 ساعت 30 : 09 تا  ــاع مصوب 1357 نس افراز وفروش امالك مش
ــد . مورد مزايده 5 روز قبل از تاريخ  ــتان واحد مزايده اتاق 120 مى باش ــترى كل اس 10 محل برگزارى مزايده دادگس
مذكور قابل مشاهده است . برنده مزايده كسى است كه باالترين قيمت پيشنهادى را ارائه و 40در صدمبلغ پيشنهادى 
را فى المجلس طى فيش بانكى به حساب 2171295776003واريز و تحويل و الباقى در مهلت معين شده در 20روز 

واريز نمايد. در صورت عدم واريز ده درصد بنفع دولت ضبط وغير قابل برگشت است .9800162
 دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان - زائرى

دادنامه
ــوراى حل اختالف نخل تقى در وقت فوق العاده  به تصدى امضا كنندگان ذيل  ــه ش بتاريخ 98/1/18 جلس
ــت پرونده كالسه 97/283 تحت نظر است شورا پس از بررسى  اوراق و محتويات پرونده ختم  ــكيل  اس تش

رسيدگى  را اعالم و مبادرت به صدور راى  مى نمايد.
شماره دادنامه 98/1/18-98/7

راى شورا       
ــته   ــده محمدرضا هئيت اصفهانى به خواس ــتا به  طرفيت  خوان ــت  اقاى على روس ــوص دادخواس در خص
ــماره  ــت وچهل هزار  تومان بابت  صدور 1فقره چك به ش ــه ميليون و دويس 32/400/000ريال معادل س
ــب محتويات پرونده خواهان و به موجب دادخواست تقديمى و اظهارات در جلسات  7747255/227 ،حس
ــالغ در روزنامه  ــد. همچنين خوانده عليرغم اب ــده  طلبكار مى باش ــال از خوان ــيدگى 32/400/000ري رس
ــه حضور پيدا نكرده و دليل و  ــنبه 97/12/6شماره 8912 در جلس ــار صبح ايران   مورخ دو ش كثيراالنتش
ــورا دعوى خواهان را محرز و ثابت  مدركى دال بر برائت از ذمه خود از طلب خواهان ارائه ننموده اند. لذاش
ــخيص داده لهذا مستندا به ماده 198 قانون ايين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب مصوب 1379  تش
در امور مدنى حكم برمحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 32/400/000ريال بابت  1 فقره چك به انضمام 
خسارات قانونى وارده وهزينه هاى تا خير تاديه از تاريخ صدور چك مورخ 97/3/25 در حق خواهان  صادر 
ــت روز از تاريخ ابالغ  ــت و ظرف مدت بيس و  اعالم مى نمايد.راى صادره با توجه به ابالغ قانونى غيابى اس

قابل واخواهى در اين شورا مى باشد. تاريخ 98/1/20  9800143
شعبه 2 حوزه قضايى عسلويه 

دادنامه
ــوراى حل اختالف نخل تقى در وقت فوق العاده  به تصدى امضا كنندگان ذيل  ــه ش بتاريخ 98/1/18 جلس
ــت پرونده كالسه 97/284 تحت نظر است شورا پس از بررسى  اوراق و محتويات پرونده ختم  ــكيل  اس تش

رسيدگى  را اعالم و مبادرت به صدور راى  مى نمايد.
شماره دادنامه 98/1/18-98/6

راى شورا       
در خصوص دادخواست  اقاى على روستا به  طرفيت  خوانده على خورشيدى به خواسته  50/000/000ريال 
ــب محتويات پرونده  ــماره 673672/0924 ،حس معادل پنج ميليون  تومان بابت  صدور 1فقره چك به ش
ــيدگى 50/000/000ريال از خوانده   ــات رس ــت تقديمى و اظهارات در جلس خواهان و به موجب دادخواس
ــنبه  ــار قدس زندگى  مورخ دو ش ــد. همچنين خوانده عليرغم ابالغ در روزنامه كثيراالنتش طلبكار مى باش
ــه حضور پيدا نكرده و دليل و مدركى دال بر برائت از ذمه خود از طلب  ــماره 8912 در جلس 97/12/6ش
ــخيص داده لهذا مستندا به ماده 198  ــورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تش خواهان ارائه ننموده اند. لذاش
ــى دادگاه هاى عمومى و انقالب مصوب 1379 در امور مدنى حكم برمحكوميت خوانده  قانون ايين دادرس
ــارات قانونى وارده وهزينه هاى تا  ــت مبلغ 50/000/000ريال بابت  1 فقره چك به انضمام خس ــه پرداخ ب
ــان  صادر و  اعالم مى نمايد.راى صادره با  ــه از تاريخ صدور چك مورخ 95/11/13 در حق خواه ــر تادي خي
ــورا مى  ــت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين ش ــت و ظرف مدت بيس توجه به ابالغ قانونى غيابى اس

باشد. تاريخ 98/1/20  9800144
شعبه 2 حوزه قضايى عسلويه 

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش14يزد- اسالميه و توابع
1436فرعى  ازيك - اصلى – خانم رضيه دهقانپور فراشاه ششدانگ خانه باغچه بطورمفروز قسمتى از پالك 
ــاحت 969/40مترمربع برابرراى شماره 139760321006003418 مورخ1397/11/29  ثبتى برابربه مس

واقع در اسالميه خريدارى عادى ازمحمد رضا خان فراشه مالك رسمى 
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتيكه اش ــذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ل
ــاراولين آگهى به مدت دو  ــند، مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  بديهى اس

شد.9800149
 تاريخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1398/01/20

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/02/04
على محمد شبانيان تفتى –كفيل ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

آگهى تحديد حدود اختصاصى حوزه ثبتى زيركوه
ــماره  ــره و به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت تحديد حدود ش پيرو آگهى تحديد حدود عمومى منتش

هاى زير:
بخش14 زيركوه

قطعات مفروزه مزرعه حاجى آباد پالك 49-اصلى
ــدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به مساحت  ــين شش ــن صمدى فرزندغالمحس پالك2664فرعى حس

240/85متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار جهاد-جهاد%12
ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به مس ــماعيل شش ــن آزادگان فرزنداس پالك 2665فرعى حس

223/80متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار جهاد-جهاد8 %
تاريخ تحديد حدود: دو شنبه 1398/02/16ساعت9صبح

انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين 
ــيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به  ــماره هاى فوق الذكر بوس ش
هم رسانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقررحاضر نباشند مطابق ماده 
ــد و اعتراضات  ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد ش 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار ش
ــبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر  مجاورين نس
نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد. و برابر ماده 
ــت اعتراض  ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس 86 آيين نامه اصالحى قانون ثبت، از تاريخ تس
خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. در 
ــت را دريافت و به اداره  غير اينصورت متقاضى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم دادخواس

ثبت تسليم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را طبق مقررات ادامه مى دهد.م.ع
تاريخ انتشار:1397/01/20  9800147       

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيركوه

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
 ﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ ︀م︨ ︊︀ن︀︮ ﹤﹡︀﹫﹛︀︨
︧ـ︣وی  ︻︀م ﹡︧︣ـ﹩ و ﹡︧ـ︀︗﹩︠ 

ـ﹞︀ره ︔︊️  ـ︀﹝﹩ ︻︀م)︋ ﹥︫  ︠︣ا︨ـ︀ن(︨ 
٢٠۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠٠۶٢٢٩٠

ــ︀﹝︡اران و﹋﹫ــ﹏ ︀﹇ ︀ــ﹛ ﹝﹆︀م  از ﹋﹙﹫ــ﹥︨ 
 ︀ ︡ه﹠︀﹝﹡ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و ﹜︨ــ ︉︀︮ ﹩﹡﹢﹡︀﹇
﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ا︫︀ص ﹆﹢﹇﹩ د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد 
︑︀در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ 
 ١٣:٠٠️︻︀ ︋︪︣ح د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ذ﹏ راس︨ 
﹝﹢رخ٩٨/٠٢/١٩ ︋﹥ آدرس  ︋﹙﹢ار ︠﹫︀م ︋﹫﹟ 
︠﹫ــ︀م ٣٣ و ٣۵ ︨ــ︀ز﹝︀ن ا﹇︐︭︀دی ر︲﹢ی 

︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡︡
 ️﹫﹨ د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎︤ارش

﹝︡︣ه و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩
٢- ︑︭﹢ــ︉ ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜ــ﹩ 

٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞
٣- ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩

۴- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر
۵- ︑︺﹫﹫ــ﹟ ــ﹅ ︱ــ﹢ر ا︻︱ــ︀ ︾﹫ــ︣ ﹝﹢︸︿ 

﹨﹫︡﹞ ️︣ه
۶- ︑︺﹫﹫﹟ ︎︀داش ﹨︡﹞ ️﹫︣ه

٧- ︨ــ︀︣ ﹝﹢ارد ﹋ــ﹥ در ︮﹑﹫ــ️ ﹝︖﹞︹ 
.︫︡︀︋ ﹩﹞

﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۰
۱۹
۸

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  و ︻﹞﹢﹝﹩ 
︻︀دی  ︫︣﹋️ ︠︀ور ذوب (︨︀﹝﹩ ︠︀ص ) ︋﹥ ︫﹞︀ره 

  ٣۴٨٩ ️︊︔
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️  ﹁﹢ق د︻﹢ت 
﹝﹫︪ــ﹢د در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝﹢ر︠﹥ 
٩٨/٠١/٣١ در ︨ــ︀︻️ ١٧  در ﹝ــ﹏ ﹝︪ــ︡ ، ︫ــ︣ک 
︮﹠︺︐﹩ ︑﹢س ، ﹁︀ز ︨﹥،  ︠﹫︀︋︀ن دا﹡︩ ١٢ ، ﹇︴︺﹥ ٨٢۵ 

،﹋︡ ︎︧︐﹩ ٩١٨۵١٨٣۶۶٧ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ . 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: 

١- ﹋︀﹨︩ ︑︺ــ︡اد ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه و ا︮﹑ح ﹝︀ده 
﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥   

٢- ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫ــ︣﹋️ ﹡﹫︤ در ﹨﹞︀ن 
﹝ــ﹊︀ن در ﹨﹞ــ︀ن ︑︀ر در ︨ــ︀︻️ ١٨ ︋︣﹎ــ︤ار ︠﹢ا﹨︡ 

 ︡︣د﹎
١- ︑︺﹫﹫﹟ ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

٢- ︑︺﹫﹫﹟ ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 
 ﹩﹚﹞ ﹤﹞︀﹡︀ب روز︐﹡٣- ا

﹢︭︑ -۴︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩         ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۰
۲۰
۱

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨﹢اری ١٣١SL ︀︍︀︨ ﹝︡ل ١٣٩٠ 
ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢٢٨و٣٧ 
ا︣ان ۴٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 4208773 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
S3412290953534 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︗︺﹀ــ︣ ︠︀﹡﹞﹞︡ی 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۰
۱۹
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︠︀﹡ــ﹛ ︨ــ﹫︡ه ﹁︀︵﹞ــ﹥ ا︡﹝ــ︀ن ︧ــ﹫﹠﹩ دارای 
 ︡﹛﹢︐﹞ ︪︡﹞ ﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٧٠۵ ︮︀دره از︀﹠︨︀﹠︫
۶۴/٠۶/٠٧ ﹁︣ز﹡ــ︡ ︧ــ﹟ ا︸ــ︀ر ﹝ــ﹩ دارد ﹋ــ﹥ 
︀ــ︀ن ︑︭﹫ــ﹑ت ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩  دا﹡︪ــ﹠︀﹝﹥︎ 
ــ﹥ ﹝﹢︗︉  ا︪ــ︀ن ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه ا︨ــ️. ﹜︢ا︋ 
ا﹟ آ﹎﹩ دا﹡︪ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︢﹋﹢ر ا︋︴︀ل ﹝﹩ ﹎︣دد. از 
 ﹅︣︵ ــ︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹝︡رک ﹁ــ﹢ق را از﹠︋︀
︎︧ــ️ ︋ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︪ــ︡- ︎︣د︦ دا﹡︪ــ﹍︀ه 
﹁︣دو︨﹩- ﹝︣︡️ آ﹝﹢ز︫﹩- ا︑︀ق ٢٠٢ ار︨︀ل 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︀ن﹊﹞در ︮﹢رت ا ︀ و
︪︡﹞ ﹩︨آ﹝﹢ز︫﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو ️︣︡﹞

/ع
۹۸
۰۰
۱۳
۶

﹤﹞
︀﹠︪

دا﹡
ن 

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

️ (︋︣گ  ﹫﹊﹛︀﹞ ﹤﹞︀﹠︨︀﹠ ︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ،︫   ︋، ️ ﹫﹊﹛︀﹞ ︡ ︨ــ﹠
﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ﹉ 111SE ﹝︡ل ١٣٩۶︋  ︤ ) ﹨︀چ︋  ︨ــ︊
٧۶٧و١٨ ا︣ان ١٠ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر   M135810587 و 
﹠ــ︀م ﹁︣︡ه   ︋NAS431100H5706907 ﹩︀︨ــ ︫ــ﹞︀ره︫ 

︫︡︀  ︋﹩﹞ ︳﹇︀ ︨﹙﹞︀﹡﹩  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۰
۱۶
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ︥و روآ   ﹝ــ︡ل :١٣٨٨  ر﹡ــ﹌  ــ︊︤ ︠ــ﹢درو︎  ︋ــ︣گ︨ 
:٢٩١د۴٢  ︎ــ﹑ک  ︫ــ﹞︀ره  ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉   – ﹝ــ︡ادی  ﹡ــ﹢ک 
︫ــ﹞︀ره  ﹝﹢︑ــ﹢ر:١١۶٨٨٠٠۵٠١۵  ا︣ان٧۴︫ــ﹞︀ره 
ــ﹥ ﹡︀م ︧ــ﹫﹟   ︋NAAB21AA49H 306292:﹩︫︀︨ــ
 ︫︡︀  ︋﹩﹞ ︳﹇︀ ︣د︨﹊﹟ ﹝﹀﹆﹢د و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨  ︑﹢﹫︡ی︋ 

/ع
۹۸
۰۰
۱۹
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ﹨︀چ ︋﹉ ︗﹉ S۵ ﹝︡ل ١٣٩۴ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٨٢٩و٣۵ 
ا︣ان ۴٢ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر HFC4GA31DF3011021 و 
️ ر︲︀  ﹫﹊﹛︀ ﹞ ﹤  ︋NAKSH7315FB103549 ﹩ ︀︨ ︫﹞︀ره︫ 
 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀ ︐︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨  ︀︨︋

/ع
۹۸
۰۰
۲۰
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ﹝﹙ــ﹩ ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ و ︋︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت ︠﹢دروی 
︋ــ﹥  ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩  ﹝ــ︡ل ١٣٩٣  ام  ام وی 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢۶٣و٢۶ ا︣ان ۴٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
︫︀︨ــ﹩  ره  ︫ــ﹞︀ و   MVM484FFFE024455
﹝︧ــ﹟  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   NATGCAVF5E1024814
 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀ ︀﹡﹥ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨  ︋روز

/ع
۹۸
۰۰
۲۱
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ١٣٢ ︌﹫︑ ︀︍︀ــ  ︨︡︣ا ــ﹢اری︎  ﹢دروی︨  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
﹝ــ︡ل ١٣٩٠ ر﹡ــ﹌ ︋﹠﹀︩ ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
﹞︀ره   ︫s5420090037963 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ٣٩٢٩٩٨٩و︫ 
︫ــ︣︋︀﹡﹩ ٢۴۴ج ٧٢ا︣ان۶۵ ︋﹠︀م ︠︀﹡﹛ ︻﹀️ ﹁﹙﹊﹩ 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡

/ع
۹۸
۰۰
۲۰
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹢اری ︎︣ا︡︗ــ﹩ ︑﹩ ا﹊ــ︦ آی ﹝︡ل 
١٣٨٣ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︫﹫︣ی رو︾﹠﹩ ︋︪ــ﹞︀ره ︎﹑ک  ١١  
٣٧٢  ج ٩٧ ش ﹝﹢︑ــ﹢ر٠٠٩٠٢٢٣٢ِ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ : 
S1412283292087 ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞︡ ر︲︀︻︊︀︨ــ﹩ اول 
﹋︡ ﹝﹙ــ﹩ ٠٨۵٩٧٨٧٠٢٨ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️  /ع
۹۸
۰۰
۱۸
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۰
۱۶
۵

 ﹤ ︥و ٢٠۶︋  ﹢دروی︎   ︠﹉﹛︀﹞ ﹅﹚ ﹢ش︠  ا﹠︖︀﹡︉ آرش︠ 
 ﹤﹡︡ ﹞︀ره︋  ︣︋︀﹡﹩ ٢۵١ م ٣۴ ا︣ان ٧۴ و︫  ︫﹞︀ره︫ 
18912824 و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 13385014857 
︋ــ﹥ ︻﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨ــ﹠︀د ﹁︣وش ︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ 
 ︣﹨ ﹤︙﹡︀﹠ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر را ﹡﹞﹢ده ا︨️ ﹜︢ا
﹢دروی ﹝︢﹋ــ﹢ر دارد ︸︣ف  ﹋ــ︦ اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد︠ 
 ️﹋︣ ︀ز﹝︀ن ﹁︣وش︫   ︨﹩﹇﹢﹆ ︣︐﹁د ﹤ ﹝︡ت ١٠ روز︋ 
ا︣ان ︠﹢درو وا﹇︹ در ︎﹫﹊︀ن ︫︣ ︨︀︠︐﹞︀ن ︨﹞﹠︡ 
 ️﹚﹞ ا︨ــ️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹩︡︋ ︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞

︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر ا﹇︡ام︠ 

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

︋︣گ ︨︊︤ و︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩  ︠﹢دروی ︑︀﹋︧﹩ ﹡︀رون 
﹝︡ل ١٣٨٨ ر﹡﹌ ︨ــ︊︤ ﹁︧ــ﹀︣ی ︋︀ ﹡﹢ار ︫︴︣﹡︖﹩ 
 491QE3D080450809 ﹝︪﹊﹩ ︋﹥  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
︋︀ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٢ ا︣ان ۴٣۶ ت ۴۵ ︫ــ﹞︀ره 
NAGBVV2VC11H02014 و  ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️  ︫︀︨ــ﹩ 
︻︤ــ︤ ا﹜ــ﹥ ا﹝﹫ــ︣ی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ 

ــ︀﹇︳ ﹝﹩  ︋︀ ︫ــ︡.  ا︻︐︊︀ر︨  /ع
۹۸
۰۰
۱۶
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۰
۲۱
۶

︣ا︡ ﹝︡ل  ﹢اری︎  ﹢دروی︨  ︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩︠  ︊︤ و︋  ︋︣گ︨ 
ــ﹞︀ره  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 2666154 و︫  ٨٧ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای︫ 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨١١ ه   ︫﹤  ︋S1412287555413 ﹩︫︀︨ــ
٧٩  ا︣ان ١٢ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹇︣︋︀ن ر︗︊﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹎﹑ب ﹡﹢ش ا﹜︊︣ز 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧٢٢٧ و ︫﹠︀︨﹥ 

١٠٩٨٠٠۵٩٢٢۶ ﹩﹚﹞
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︋︴﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۶,١٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١- ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︧ــ︀ب ︨ــ﹢د و 
ز︀ن ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥٢٩ ا︨﹀﹠︡ ١٣٩۶ ﹝﹢رد 
︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. ٢- آ﹇︀ی داوود ︮︀د﹇﹩ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ۴٣٢٢٧۵١۵۶٣︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس 
ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ﹞﹫︡ر︲︀ ﹜︪ــ﹊︣ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٠٣٩۴۶۵۶٧۵ ︋ــ﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ︻﹙ــ﹩ ا﹜︊︡ل 

 .︡﹡︡︣﹎ ︀ب︐﹡︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا ﹉ ︋︣ای
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟ اداره 

 ﹟و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇︤و ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔
(۴٢۶۶٠١)

/ع
۹۸
۰۰
۱۹
۷

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ﹁︣﹨﹫︐﹍︀ن 
︋﹫﹞ـ﹥ ︨ـ︀﹝﹩ ︠ـ︀ص ︋ـ﹥ ︫ـ﹞︀ره 
﹝﹙ـ﹩  ︫﹠︀︨ـ﹥  و   ۵٠٩۶٢۵ ︔︊ـ️ 

١٠٣٨٠۴٨۵١٧١
 ﹤﹡︀﹫﹛︀ ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٢٠ و ︑︡﹫︀ــ﹥ ︋﹫﹞ــ﹥ ﹝︣﹋ــ︤ی ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ٩٧,۴٠٣,٧۵۴٣٧ ﹝﹢رخ ٩٧,٩,۶︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : آ﹇︀ی ا﹝﹫︣ ︫︺︊︀﹡﹙﹢ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠۴۴٠۴٣۶۴٢٧ ︋ــ﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙ــ﹩ و آ﹇︀ی 
﹝︧ــ﹟ ر︲︀﹫︀ن ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙٠۴۴٠۴٧٣۴۵۴﹩ 
︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل 
﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫ــ︡﹡︡. ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︧ــ︀ب ︨ــ﹢د و 

ز︀ن ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ٩۶ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡.
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 

﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۴٢۵۴٠٨)

س
,۹
۸۰
۰۱
۵۰

آ﹎﹩ ا﹡︐﹆︀ل ︫ـ︣﹋️ ﹝﹠︨︡ـ﹩ ا﹁︱﹏ 
﹞︀ره ︔︊️   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︫︣ق︫ 

٣٧٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣۶٠٠١۴٧٣۴
︋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٣١٠,*٧,٢١٨ ﹝﹢رخ ۵,۴,٩٧ 
اداره ︔︊ــ️ ا︨ــ﹠︀د و ا﹝﹑ک ︫︨︣ــ︐︀ن ︋﹫︣︗﹠︡ و 
﹝︧︐﹠︡ ︋﹥ ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠١,٣١ ا﹡︐﹆ــ︀ل ︫ــ︣﹋️ ﹝︢﹋ــ﹢ر ︋ــ﹥ 
 ︩︋- ︣ان︑ ︨︣ــ︐︀ن︫ ︣ان︑ ︪ــ︀﹡﹩ ا︨ــ︐︀ن﹡
 ︡﹫دو﹜️ ︠﹫︀︋︀ن ︫ــ ﹤﹚﹞- ــ︣ان︑ ︣︤ی ︫ــ﹋︣﹞
ــ ︡﹫﹢︨ــ︿ ﹋﹑﹨︡وز  ﹝︣︑︱﹩ ﹝﹀︀︠︣ی -︠﹫︀︋︀ن︫ 
︎ــ﹑ک ١٠ ︵︊﹆ــ﹥ اول واــ︡ ︗﹠﹢︋ــ﹩ ︋︀ ﹋︡ ︎︧ــ︐﹩ 
١٩۴۵٨٨٣٨۵٣ ا﹡︐﹆ــ︀ل ︀﹁ــ️ و در اداره ︔︊ــ️ 
︫ــ︣﹋︐︀ و ﹝﹢︨︧ــ︀ت ︾﹫︣︑︖ــ︀ری ︑ــ️ ︫ــ﹞︀ره 

۵٢٩٧٠٨ ︋﹥ ︔︊️ ر︨﹫︡ه ا︨️ . 
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 

﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۴٢۵۴٠٩)

س
,۹
۸۰
۰۱
۵۱

ÓŒ^f÷]Á‚
 همكارگرامى واحد توزيع ومشتركين جناب آقاى مروى 

با نهايت تاسف درگذشت مادر گراميتان را تسليت گفته، از درگاه 
ايزد يكتا براى آن مرحومه، رحمت و غفران الهى و براى شما صبر و 

شكيبايى مسالت داريم.

مؤسسه فرهنگى قدس
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مدير شبكه نسيم بابت «دورهمى» توبيخ شد
سيما و سينما: در پى بى  توجهى 
شبكه نســيم به محتواى برنامه 
«دورهمــى» و بيــان مطالــب 
غيرمنصفانه درخصوص تالش هاى 
مسئوالن در حادثه سيل، رئيس 
ســازمان صداوســيما محمــد 

احسانى، مدير شبكه نسيم را توبيخ كرد.
به نقل از روابط عمومى رسانه ملى، عبدالعلى على عسكرى در نامه اى به 
معاون سيماى رســانه ملى با ابراز تأسف از پخش برنامه «دورهمى» در 
شرايطى كه مردم نيازمند اميد آفرينى هستند، تصريح كرده است: عالوه 
بر توبيخ مدير شبكه نسيم، بايد ساير مسئوالن شبكه كه در اين موضوع 
قصور و كوتاهى داشــته اند براى برخــورد قانونى الزم به هيئت تخلفات 

سازمان معرفى شوند.
رئيس سازمان صداوسيما با بيان اينكه همواره برنامه هاى پرمخاطب سيما 
همچون دورهمى در مسير اميدآفرينى، نشاط و آگاهى بخشى به مردم 
حركت كرده اند در پايان تأكيد كرده است: مديران شبكه هاى مختلف و 
برنامه سازان بايد همچنان كه بارها تأكيد شده است حريم اخالق و انصاف 
را در برنامه ها رعايت كنند و هميشه در مسيراميدافزايى، نشاط اجتماعى 

و همبستگى ملى حركت كنند.

گاليه بازيگر «محله گل و بلبل» نسبت 
به واگذارى كار به اسپانسرها

«محله  بازيگر  سيما و سينما: 
از  گاليــه  بــا  بلبــل»  و  گل 
بى مهرى هايى كه به اين برنامه 
شــد، گفت: كار مــا از طريق 
مديــران تلويزيــون بايد انجام 
شــود و نبايد به فكر اين باشيم 

اسپانسر چى شد و پول نيست.
مدتى است برخى برنامه هاى كودك و نوجوان با مشكالت اسپانسرى 
و مالــى عديده اى مواجه هســتند به طورى كه اين مســئله دامن 
برنامــه اى مانند «محله گل و بلبل» را هــم بارها گرفت تا جايى كه 
سال گذشــته در حين پخش دچار مشكل شد و در سال جديد هم 
به تعبير يكى از بازيگران آن احتمال دارد ســرى جديد آن ســاخته 
نشــود. نعيمه نظام  دوســت در گفت وگو با تسنيم، تصريح كرد: يك 
مقدارى تلويزيون به كودكان و نوجوانان اهميت بدهد و اين رســالت 
را مديران عهده دار شوند و پاى اسپانسرها به ميان نيايد. چرا كه بارها 
و بارها برنامه «محله گل و بلبل» مشــمول بى مهرى هاى شديد شد 
و حتى چند قســمت در حين پخش يا روى آنتن نرفت و يا مخاطب 
بازپخش قســمت هاى قبلى را مى  ديد. اين قطعى و توقف در پخش 
هم هنرمندان اين برنامه را دلســرد كرد و هم مخاطب از اين اتفاق 

ناراحت شد.
وى با اشــاره به احتمال ســاخته نشدن ســرى جديد «محله گل و 
بلبل»، افزود: بــاور كنيد هنرمندان ما در اين برنامه پول هم نگرفته 
بودند ولى با عشق كار مى  كردند؛ يك بار هم اعتراض و گاليه نكردند 
چون «محله گل و بلبل» از يك گروه عاشق برخوردار بود. اين دلسرد 
شــدن تا جايى پيش رفته كه احتمال دارد ســرى جديد اين برنامه 
ساخته نشــود و مشكل هم اسپانســر و مباحث مالى است. به واقع 
مديران تلويزيون بايســتى به حوزه كودك و نوجوان بهاى بيشترى 
بدهند و كار ما از طريق مديران بايد جلو برود و نه به اين فكر باشيم 

اسپانسر چى شد و پول نيست. 
وى در پاســخ به اين پرســش كه تلويزيون بايد چه رويكردهايى در 
سال جديد داشته باشد، خاطرنشان كرد: به نظرمن بايد به مشكالت 
مردم بيشــتر اهميت بدهند و مشــكالت مردم گفته بشود، اگر اين 
اتفاق بيفتد مردم با تلويزيون بيشــتر آشــتى مى كنند. قرار نيست 
كه كارهايى بســازيم كه غيرواقعى باشد؛ مديران بايد حمايت كنند 
كارهايى ســاخته شود كه مشــكالت مردم در آن ها گفته شود حتى 

به زبان طنز.

سعيد سلطانى «مهربانو» را در عصر پهلوى 
به تصوير مى كشد

ســيما و ســينما: آرمــان 
زرين  كوب، تهيه كننده ســريال 
تشــريح  ضمــن  «مهربانــو» 
به  مجموعــه  ايــن  جزئيــات 
از  ســلطانى  سعيد  كارگردانى 

آغاز پيش توليد آن خبرداد.
آرمان زرين كوب، تهيه كننده ســريال هاى تلويزيونى در گفت وگو با 
خبرنــگار مهر درباره اثــر جديدى كه بتازگــى وارد پيش توليد آن 
شــده اند، توضيح داد: پيش توليد ســريال «مهربانو» را از هفته دوم 
فروردين ماه آغاز كرده ايم كه براى پخش از شــبكه دو ســيما آماده 

مى  شود.
وى با اعالم كارگردان اين سريال بيان كرد: سعيد سلطانى، كارگردانى 
اين مجموعه را بر عهده دارد كه در 30 قسمت 45 دقيقه اى ساخته 

خواهد شد.
تهيه كننده سريال «ستايش» درباره قصه جديدى كه در حال ساخت 
آن هســتند، توضيح داد: «مهربانو» با نام سابق «بوم و بانو» سريالى 
در رديف «الف فاخر» اســت كه قصه آن در بازه زمانى دوره پهلوى 

اول روايت مى  شود.
تهيه كننده «مرگ تدريجى يك رويــا» اضافه كرد: اين قصه فضايى 
ملــودرام دارد كــه در آن به تاريخ، هنر و سياســت مى  پردازد و 38 
بازيگر اصلى و فرعى در آن حضور خواهند داشت كه البته ما فعًال در 

مرحله قرارداد بستن با عوامل پشت دوربين هستيم.
وى همچنين با اشاره به پروداكشن كار بيان كرد: اين مجموعه حدود 
200 لوكيشن دارد كه به  صورت پراكنده در مكان هاى مختلف است 
و همچنين بخشى از لوكيشن هاى آن هم در شهرك تلويزيونى ايران 

در نظر گرفته شده است.
اين تهيه كننده ســريال هاى تلويزيونى در پايان درباره قصه ســريال 
اعالم كرد: از 30 قســمت حدود 25 قسمت از فيلمنامه سريال آماده 
اســت و شعله شــريعتى و اعظم بهروز در حال نگارش ادامه داستان 

هستند.
«ســتايش 3» آخرين همكارى سعيد ســلطانى و آرمان زرين  كوب 
بوده كه ســال گذشــته تصويربردارى آن به پايان رســيد و در حال 

حاضر در نوبت پخش از شبكه سه سيما قرار دارد.

آتش عشق   سيما و سينما/زهره كهندل  
تو در جان خوشتر است/ جان زعشقت آتش افشان 
خوشتر است/ هر كه خورد از جام عشقت قطره اى/ 
تا قيامت مست و حيران خوشتر است... حتماً شما 
هم مانند بســيارى با شنيدن آواز اين قطعه استاد 
شجريان، روحتان به پرواز درمى آيد و همچون ديگر 
قطعات استاد از شنيدنش با گوش جان، حظى وصف 
ناپذير مى بريد. اســتاد موسيقى ايران، اين روزها با 
بيمارى سرطان دست و پنجه نرم مى كند و مردم 
ايران و دوستدارانش در جهان، آرزوى سالمتى براى 
او دارند اما آنچه اين روزها نام شجريان را بيشتر بر 
سر زبان ها انداخته است، پخش مستند «شجريان، 
از سپيده تا فرياد» از شبكه افق است. اين مستند 
روايتگر بخش هايــى از زندگى هنرى، اجتماعى و 
سياسى محمدرضا شــجريان، خواننده موسيقى 
سنتى ايرانى است كه سال گذشته به سفارش مركز 
مستند سوره ســاخته شد و با فاصله اى طوالنى از 
ساختش، در ايام نوروز روى آنتن شبكه افق رفت. با 
مهدى طوسى، كارگردان اين مستند درباره جزئيات 
ساخت اين مستند و حواشى پيش آمده پيرامون آن 

گفت و گو كرديم كه مى خوانيد: 

 چرا تصميم گرفتيد كه مستندى درباره 
زندگى هنرى، سياسى و اجتماعى محمدرضا 
شجريان بسازيد، درباره اهميت و ضرورت 

ساخت اين مستند توضيح مى دهيد؟
اول بگويم مدعاى ما روايت زندگى هنرى، سياسى 
و اجتماعى زندگى ايشان نبود و نيست. ما تالش 
داشــتيم با بيانــى جســت وجوگرانه و تا حدى 
تحليلگرايانه به واكاوى داليــل برخى از اتفاقات 
شــكل گرفته پيرامون آقاى شــجريان با نظر به 
فصل ها و روزهايى از زندگيشان و ماجراهايى كه 
درباره شان شكل گرفته، بپردازيم. همان طور كه 
مى دانيد در ســال هاى اخير مسائل زيادى درباره 
جناب شجريان در رســانه هاى ايرانى و خارجى 
مطرح شد كه عمدتاً متأثر از اتمسفر ايجاد شده 
در پيرامون و حاشيه ايشان بخصوص بعد از سال 
88 بود. اظهارات و مواضع سياسى آقاى شجريان 
و مانورهاى بعضاً سوگيرانه و تكجانبه رسانه ها جدا 
از گرايشات متفاوت و متضادشان موجب شده بود 
كه هر بار بخشى از ماجرا به نفع مواضع يك جبهه 
يا جريان خاص آگرانديســمان شود و هر كدام با 
هدف پيشــبرى مواضع حزبى يا جناحى خود به 
تقديس يا تكفير مطلق آقاى شجريان بپردازند و 
در اين ميانه كارنامه و استعداد شخص محمدرضا 
شجريان به عنوان استاد برجسته موسيقى ايرانى 
محلى از اعراب نداشته باشد. شأن ايشان به اندازه 
يك سلبريتى كه دستمايه سوژه هاى سياسى براى 
تقابل جريانات مختلف باشد، تنزل داده شده بود 
و متأسفانه اين روند به حدى بغرنج شده بود و به 
طرزى تند، وحشتناك و راديكال پيش برده شده 
بود كه فصل و زمان بهره جويى آن هم مشــخص 
بود يعنى برخــى صرفاً در ايــام انتخابات يا ماه 

رمضان ياد ايشان مى افتادند.
آن منزلت و شأن از آقاى شجريان كه عالقه مندان 
ايشان در خاطر دارند، شأنى همتراز يك هنرمند 
فاخر و دست نيافتنى در تاريخ هنر موسيقى و آواز 
ايرانى بوده و هســت. حتماً شنيده ايد كه بزرگان 
موسيقى ايران گفته اند كه شجريان گوشه هايى را 
كه سال هاى سال آوازخوانان و اساتيد قهار ايرانى 
آرزويش را داشتند بخوانند و نتوانستند بخوانند، 
همه را خوانده اســت. بارها ديده شده كه حتى 
برخى از رقيبانش به ذكاوت، هوشمندى، توانايى 
و اســتعداد او و تســلطش بر حنجره اش اعتراف 
كرده اند. اما متأسفانه درباره چنين فردى با چنين 
وقار موسيقايى دلنشينى، به يكباره مى بينيم كه 
وقتى پاى سياست زدگى وسط كشيده مى شود، 
هجوم اتفاقات و بازى هاى رسانه اى ماجرا را چقدر 
مبتذل و سطح پايين مى كند و چقدر راحت اين 
شأن كنار گذاشــته شده يا لگدمال مى شود و به 
يك استاد بالمنازع موسيقى و يك هنرمند فاخر 

به اندازه يك فرد آماتور سياسى توجه مى شود.
بر همين اســاس به نظرمان آمد كه بايد به اين 
موضــوع ورود كنيم و از همــان ابتدا اين در هم 
تنيدگِى سياســت زدگى و وقار هنــرى را از هم 
تمييز دهيم. تصــور مى كرديم انتخاب اين زاويه 
براى ورود به ماجرا، شرط اول براى رعايت انصاف 
درباره ايشان است. در اين سال ها به دفعات ديديم 
افرادى كه در تمام اين ســال ها هيچ نســبتى با 
هنر آقاى شجريان نداشتند و حتى يك شنونده 
معمولى آثار ايشــان هم نبودند، به يكباره هوادار 
ايشان معرفى شدند، مشخص است كه اين افراد 
دنبال چه چيزى بودند، آن ها محمدرضا شجريان را 
به خاطر حواشى سياسى پيش آمده مى خواستند. 
اگر قدرى در فضاى مجازى يا صفحات رسانه هاى 
تعدادى از اين هــا بگرديد خواهيد ديد كه بعد از 
مدتى يا موضــوع را تا موقعيت هيجانى بعدى و 
راه اندازى يك شلوغ بازى ديگر فراموش مى كنند 
يا اينكه اگر اظهار نظرى از آقاى شجريان مخالف 

خواسته هايشان بشنوند تحمل نكرده و حتى به 
تخريب ايشــان هم مى پردازند مانند آنچه درباره 
مصاحبه مهم ايشــان بــا روزنامه ايــران در 17 
خرداد 1395 مشاهده كرديم. اين مصاحبه يكى 
از مهم ترين گفته هاى آقاى شجريان بعد از چند 
سال تأمل درباره آنچه از بعد از سال 88 اتفاق افتاد 
بود و فصل متمايزى در زندگى و اظهارات ايشان 
برشمرده مى شد و الزم بود كه قدرى برجسته تر 
اين رويكرد خردمندانه مورد بررســى قرار گيرد. 
چــه اينكه نوعى جامعيت درباره مواضع ايشــان 
هم براى مخاطب هوادار و دلســوز ايشان فراهم 
مى آورد. نمى شود ساحت هنرى ايشان را به خاطر 
برخى مواضع سياسى ناديده انگاشت و در مقابل 
هم نمى توان كارنامه فوق العاده ارزشمند ايشان در 
عالم هنرى را سند مستندى براى خطا ناپذيرى 
اظهارات و مواضع ايشان در ديگر عوالم همچون 
عالم سياست قلمداد كرد. چيزى كه خود ايشان 
هم در مصاحبه 17 خرداد به خوبى تمييز مى دهند. 

 ساخت اين مستند چقدر زمان برد و اينكه 
مصاحبه شونده ها همكارى خوبى داشتند؟

درباره زمانبندى يك نكته وجود دارد، اينكه از ابتدا 
هدف گيرى ما ســاخت مستند نبود بلكه تمايل 
داشتيم در قالب يك پرونده مكتوب رسانه اى به 
موضــوع ورود كنيم كه اين كار انجام شــد اما از 
آنجايى كه در زمان انجام مصاحبه ها يك دوربين 
هــم همراه ما بود و با همه كم و كســرى هايش 
بخصوص از جهت كيفيت، تصاويرى از گفت و گوها 
ضبط كرديم، تصميم گرفتيم براى بيان مؤثرتر اين 
صحبت ها، مستندى هم براساس گفت وگوهايمان 
با اســاتيد محترم عليزاده، پيرنياكان و نوربخش 
تهيه كنيم. بنابراين به ســبب زمانبندى، كار در 
مدت كوتاهى تهيه شــد اما تصميم گيرى براى 

انتشار آن زمان بر شد.

 از يك طرفه به قاضى رفتن درباره روايت 
زندگى هنرى، سياســى و اجتماعى استاد 
شجريان نگرانى نداشــتيد و چه كرديد تا 
مستند شــما به يكجانبه نگرى يا سياسى 

كارى متهم نشود؟
البــه الى كار مى بينيد كه يــك طرفه به قاضى 
نرفتيم. اگر راه داشــته و به فراخــور، از خجالت 
خيلى ها درآمديم جز درباره برخى موارد اصولى و 
پذيرفته شده جامعه ايرانى، جدا از اينكه جريانات 
و جناح هاى مختلف از بيان اين حرف ها خوششان 

بيايد يا نيايــد، درباره هر كدام حرف هايى زديم و 
تا حدى روايتگر نوع تعامل آن ها با آقاى شجريان 
شديم. به نظرم براســاس كارنامه دولتمردان در 
دولت هاى مختلف واضح و روشــن است كه هيچ 
كدام از جريانات سياسى كشور مواجهه دقيقى با 
هنرمندان نداشتند و هر كدام خطاهايى داشتند، 
الاقل اين جايگاه را ندارند كه صرفاً جريان مقابل 
خود را متهم به بد رفتارى با هنرمندان و در اينجا 
آقاى شجريان كنند. جز درباره تعداد محدودى از 
بزرگان كشور كه انصافاً ورودشان به موضوع دقيق 
و حساب شده و اتفاقاً از جنس فرهنگ بوده است.

البته اين ماجرا طرف ديگرى هم دارد و اگر همين 
طرف ديگر ماجرا بررســى شــود متقابالً به اين 
مى رسيم كه در مواردى هم در مواجهه هنرمندان 
و در اينجا جناب شــجريان با سيستم خطاهايى 
وجود داشته كه متأثر از محيط، اين تصميمات را 
اتخاذ كرده اند و البته بعدها در توضيح آن تالش 
هايى هم انجام دادند كه نبايد ناديده گرفته شود. 
به تعبيرى «انسان ممكن الخطاست» و نمى توان 
به خاطر چند اشتباه كه محيط، اطرافيان يا موارد 
ديگر در شــكل گيرى آن نقش داشتند، به قول 
شــما يكجانبه به قاضى رفــت و تأكيد مى كنم 
تالش كرديم اين طور نباشد و جدا از اينكه برخى 
دوست داشته باشند صرفاً آن ها را تقديس كنيم 
و مخالفانشــان را تكفير يا نقد، ما تالش كرديم 
خطاهاى دو طرف ماجرا را ببينيم و به نوعى يك 
فرصــت گفت و گو هم ميان طرفين ماجرا پيش 
بياوريم تا هر يك خطاى خود را هم در كنار آنچه 

به رقيبش اشكال مى كند، ببيند. 

 حســين عليزاده در پاسخ به پرسشى 
مى گويد «تن به اين مصاحبه نمى دهم كه به 
يك نتيجه سياسى برسيم و همه تقصيرها را 
گردن شجريان بيندازيم» نگاه شما هم در 

اين مستند، چنين بود؟
اتفاقاً اين ديالوگ را در كار گذاشــتيم كه بگوييم 
ما هم از اســاس با اين رويكرد مخالفيم و تالش 
مى  كنيم اين طور نباشــد، اما بگذريم كه شــايد 
فردى فراتر از جناب شجريان، دلباخته يك مقام 
يا مسئول سياسى بوده يا باشد كه در اين كار به 
عملكرد و نــوع مواجهه نا دقيق او با هنرمندان و 
جناب شجريان اشكال شــده باشد و او برنتابد و 
باز هم به بهانه دفاع از آقاى شجريان بر ما بشورد 
و بتازد كه بله مســتند «از سپيده تا فرياد» فالن 
و بهمان اســت در حالى كه ايــن كار را كردند و 
البته همه مــا مى  دانيم كه برآشفتگى شــان باز 
هم برخاســته از همان خاســتگاه هاى پر رنگ 
سياست زده شان اســت و مثل هميشه نگاهشان 
به موضوع جناب شجريان اصيل نبود و متأسفانه 
نگاهشان همچنان ابزارى - تبعى و سوءاستفاده 
گرايانه براى حضانت از جريان سياســى متبوع 

خودشان است.

 عليزاده و پيرنياكان در جايى از مستند 
مى گويند «هنرمند وظيفه اش اين است كه 
موضع داشته باشد» شــما در اين مستند 
براى نمايش مرز بين سياسى شدن يا موضع 
داشتن آقاى شجريان در اتفاقات سال 88 

چه نگاهى داشتيد؟
ما هم قائل به ايــن بوديم كه هنرمند مى تواند و 
اتفاقاً بايد به مسائل روز كشورش آگاه باشد و اين 
حق هم براى او محترم برشــمرده شده است كه 
بايــد اظهار نظر داشــته و مواضعش را بيان كند 
اما تمركز ما بر اين بود كه اگر موضع درســت يا 
خطايى از جانب او شنيده شد اين را نمى توان با 
استناد به سابقه هنرى اش، فصل الخطاب قلمداد 
كرد يا اگر اشتباه بود به مثابه يك فرد كاركشته 
عالم سياست و يك فرد آموزش ديده و سياست 
بلد با او مواجهه ســخت داشــت. به هر حال او 
هنرمند اســت و احساس و عواطف او هم بشدت 
بر اين مسائل اثر دارد، او يك تئوريسين پيچيده 
عالم سياست نيســت. فكر مى كنيم دقيق ترين 
رويكرد اين است كه پيچيدگى هاى عالم سياست 

از ساحت هنرى آن ها منفك شود. براى هر كدام 
شأنى جداگانه متصور شد مانند اظهار نظر آقاى 
دهباشى كه بعد از تماشاى مستند گفتند آقاى 
شــجريان را در قله موســيقى و در ابتداى صف 
مى بينند اما اگر بخواهند در عالم سياست جايگاه 
ايشان را بيان كنند، ايشان را در ميانه هاى صف يا 
حتى انتهاى صف قرار مى دهند و البته توقعى هم 
از ايشان در اين باره اظهار نظر سياسى- ندارند و 

نبايد داشت. 

 در مســتند اشــاره مى كنيد كه آقاى 
شــجريان در اوايل انقالب براى استقالل 
طلبى از گروه هاى سياسى، مدتى خانه نشين 
مى شود. خانه نشينى او در اواخر دهه 80 را با 

چه رويكردى در مستند دنبال كرديد؟
فكر مى كنم جنس اين دو سكوت و گوشه گيرى 
قدرى با هم تفــاوت دارد، مورد اول براى دورى از 
سياست زدگى و جدايى از جريانات سياسى است 
و همــان تعبير حفظ اســتقالل هنرمند برايش 
بهتر است كه جناب شجريان هم دقيق و درست 
تشخيص داده و انتخاب مى كنند چرا كه هنرمند 
متعلق به همه مردم است و بايد براى همه بماند 
اما مورد دوم يعنى دوران سكوت دوم زمانى اتفاق 
افتاد كه ايشان وارد ميدان يا به اصطالح كف گود 
سياست شــده بودند كه حاشيه هاى آن لطمات 
زيادى متوجه ساحت هنرى ايشان كرد و درست 

برخالف موضع اول ظاهر شدند.
به نظر مى رسد ســكوت و كناره گيرى دوم بيشتر 
با هدف يك بازيابى يا ايجاد فرصتى براى بررســى 
دقيق تر رويدادها، تأمل و اتخــاذ مواضع به دور از 
فضاهاى سياست زده و هيجانى بوده است. البته كه 
هر دو مورد به نوعى هزينه داشــتند اما هزينه هاى 
مورد دوم به مراتب ســنگين تر بود چه اينكه حتى 
در روزهاى سكوت و دورى ايشان از آن اتمسفر، باز 
هم قضاوت ها و استفاده ها از ايشان حتى برخالف 
ميلشــان همچنان ادامه داشــت چرا كه به سبب 
زمينه ســازى اوليه و ورود بى پروا بــه ماجرا، اداره 
امر از اختيار ايشــان خارج شده بود و اين جريانات 
سياسى بودند كه تقابل خود را همچنان ذيل برند 
شجريان دنبال مى كردند و البته كه همه هزينه ها از 

جيب ايشان مى رفت.

 پرسش هايى در مســتند وجود دارد كه 
استاد شجريان بهتر مى تواند به آن ها پاسخ 
دهد، اينكه اعتراضاتشان در سال هاى پايانى 
دهه 80، يك اعتراض مدنى بوده اســت يا 
سياسى؟ مواضعشان نسبت به اوايل انقالب 
تغيير كرده اســت يا نه؟ آيا از مواضعشان 
استفاده سياســى شده و اين سوء استفاده 
توســط چه جريان هايى صــورت گرفته 
اســت، براى گفت و گو با استاد شجريان يا 

خانواده شان، اقدام كرديد؟
دسترســى هايمان محدود بود. هر چند كه ايده 
آل برايمــان چه در آن زمان چه اكنون گفت و گو 
با خود ايشــان بود و هســت. بهترين حالت هم 
برايمان همين بود كه مستقيم و بدون واسطه با 
خود ايشان گفت و گو كنيم. مواضع ما مشخص 
بود و هيچ چيــز مطلوب تر از يك گفت و گوى دو 
نفره نمى توانست در تبيين و بررسى ماجرا كمك 
كننده باشــد. دو كانال را براى برقرارى ارتباط و 
امكان گفت و گو با شــخص ايشان دنبال كرديم 
اما به خاطر برخى مســائل ماننــد آنچه درباره 
وضعيت سالمت جســمانى ايشان گفته مى شد 
يا برخى توجيهــات ديگر باز مانديم و اين امكان 
را برايمان فراهــم نكردند اما همين جا مى گويم 
هر زمانى كه اين امكان فراهم شــود بدون شك 
مطلوب ترين حالت برايمــان خواهد بود و از يك 
گفت و گو با ايشــان با تضمين امانتدارى بشدت 

استقبال خواهيم كرد.

 پخش اين مســتند چه بازخوردهايى از 
سوى جامعه هنرى و مردم داشت؟

ببينيد اليه هاى سياســت زدگى، اين ماجرا را 
بشدت پيچيده و تو در تو كرده است. متأسفانه 
امروز در شرايطى هستيم كه عموماً هر فردى 
فقــط تمايل دارد حرف خودش را بزند و ميلى 
به شنيدن حرف طرف مقابل ولو اينكه منصفانه 
هم باشد، ندارد و شــايد همين روند عرصه را 
بر صدا و ســيما براى ورود بــه اين موضوعات 
تنگ كرده است. مادامى كه فرهنگ گفت و گو 
و تحمل ديگرى باب نشــود فضاى راديكال و 
قطبى زده دربــاره موضوعات اينچنينى وجود 
دارد. انتشــار اين مســتند در فضاى مجازى 
هم بازخوردهاى مختلفى داشــته از تمجيد تا 
تقبيح. براى ما مهم اين اســت كه بشود درباره 
اين مسائِل بشدت قطبى شده و راديكال شده 
در كشــورمان با هم حرف بزنيم و نظر ديگران 
را تحمل كنيم. اميدوارم در كشورمان به تحقق 

اين خواسته روز به روز نزديك تر شويم.

برش

 انتشــار ايــن مســتند در فضاى 
مجازى هــم بازخوردهاى مختلفى 
داشــته از تمجيد تا تقبيح. براى 
ما مهم اين است كه بشود درباره 
اين مســائِل بشدت قطبى شده و 
راديكال شده در كشورمان با هم 
حرف بزنيم و نظر ديگران را تحمل 
كنيم. اميدوارم در كشــورمان به 
تحقق ايــن خواســته روز به روز 

نزديك تر شويم

سيما و سينما

گفت و گو با كارگردان مستند «از سپيده تا فرياد» روايت زندگى محمدرضا شجريان

يكطرفه به قاضى نرفتيم

سيما و سينما: در بين بازيگران سريال هاى تلويزيونى فريده 
ســپاه منصور و نقشــش به عنوان كاراكتر مادرزن نورالدين 
خانزاده- نون.خ- يكى از بازى هايى بود كه ديده شــد و مورد 
توجه مخاطبان قرار گرفت. مه لقاى «نون.خ» كه در گذشته 
هم در نقش يك زن كرد بازى كرده معتقد است كه هميشه 
به اقليم و جغرافياى مناطق مختلف ايران احترام گذاشته است. 
او اين روزها سريال ديگرى به نام «برنا» را هم روى آنتن دارد 
كه درباره اقتصاد مقاومتى اســت. سپاه  منصور در گفت وگو با 
خبرنگار تسنيم به اين برجسته شدن و ايفاى نقش درخشان 
اشاره كرد و گفت: من سعى كردم خودم باشم با اينكه محكوم 
مى شــوم به تكرار كاراكتر «مش مريم- مهمان مامان» ولى 
خودم بوده ام و هســتم. هيچ  وقــت اداى كردها را درنياوردم؛ 

اصوالً كردى نبودم كه در تهران باشم ولى تهرانى بودم كه اداى 
كردها را در نياوردم. شايد به اين دليل نقشم به چشم آمده و 

مردم دوست داشتند.
وى در خصوص موفقيت «نون.خ» در شــوخى با اقوام بدون 
چالش و نارضايتى ُكردها، تصريح كــرد: البته كه درباره اين 
موضوع حتماً جامعه شناسان، قوم شناسان و مردم شناسان بايد 
اظهارنظر كنند اما شايد رمز موفقيت «نون.خ» در شوخى بدون 
دردسر با اقوام، اين نكته باشد كه عمده هنرمندان اين مجموعه 
تلويزيونى، يا ُكرد كرمانشاه، سنندج يا بيجارى بودند به غير از 
بنده كه همشهريشــان  نبودم. آن ها آداب و رسوم خودشان را 

مى دانستند و هيچ  كس اداى كسى را درنمى آورد.
ســپاه  منصور در پاســخ به اين پرســش كه چرا سريال هاى 

تلويزيون همچون گذشته ماندگارى و كيفيت گذشته را ندارند، 
افزود: انبوه و بزن و برويى كار مى  كنيم و آن كيفيت و وسواس 
گذشته را نداريم. انگار يادمان رفته كه يك رقيب خطرناكى به 
نام ماهواره را در مقابلمان داريم. مى  توانيم نامش را نياوريم ولى 
نمى  توانيم حضورش را نفى كنيم. ماهواره هست و تماشاچى 
تلويزيون را نگه  داشــتن كار سختى است. در سينما مخاطب 
بليت مى خرد و بهاى آن را مى  پردازد؛ به خاطر پولى كه خرج 
كــرده تا انتها آن فيلم را دنبال مى  كند. اما به محض مطلوب 
نبودن ســريالى يك كانال ديگــرى را انتخاب مى كند و يا به 
سراغ شبكه هاى ماهواره اى مى رود. اتفاقى كه در سال هاى اخير 

بسيار پررنگ شده است.
وى در پايان خاطرنشان كرد: تلويزيون بايستى در سال جديد 
مســائل روز را بيشتر مطرح كند و دســت از رفتار تكرارى و 
پرداختن به ســوژه هاى كليشه اى بردارد. فكر مى كنم يكى از 
داليل موفقيت و به چشــم آمدن «نون.خ» موضوع جديد و 

غيرتكرارى اش باشد.معموالً محور ســريال هاى امروز ما يك 
دختر و پســرى هســتند كه حول محور آن ها موضوع طرح 
مى  شود. بايد تنوع ايجاد شود و برخى از نويسندگان ما دست از 
سرى  دوزى بردارند. تالش و كوشش اهميت دارد و تنبلى هيچ 
سودى براى آن سريال موردنظر، تلويزيون و مخاطب نخواهد 
داشت. قدرى دلمان براى مخاطبان بسوزد آنگاه حتماً كارهاى 

بهترى روى آنتن خواهند رفت.

بازتاب
فريده سپاه منصور: 

برخى از نويسندگان تلويزيون به سرى  دوزى عادت كرده اند



زاده تربت  مجید  ایســتگاه/   
از زمانی که حافظ ســرود: »تنت به 
ناز طبیبان نیازمند مباد« باید چند 
صد ســال می گذشت تا مردم بفهمند این شعر به 
جز آرزوی ســامتی برای دیگران می تواند معنا و 
مفهوم هشداری هم داشته باشد! لطفاً زود قضاوت 
نکنید... قرار نیست در این گزارش از نقش خطاهای 
پزشــکی در مــرگ و میر بیماران بنویســیم یا از 
 تعرفه  های باالی پزشکان شکایت کنیم. سوژه امروز، 
 100 درصد تاریخی است و به یکی از سرنوشت ساز ترین
ســال های تاریخ معاصر مربوط می شــود. روز 20 
فروردین ســال 1321 »احمــد احمدی« معروف 
به پزشــک احمدی، طبیب سرشناس زندان قصر، 
دســتگیر و برای محاکمه آماده می شــود. اتهام او 
کشتن برخی از زندانیان سرشناس سیاسی و غیر 
سیاســی در دوره پهلوی اول اســت. روش مؤثر و 
منحصر به فرد آقای طبیب در کشتن سبب می شود 
در میــان زندانی هــای دوره رضاخان به شــهرتی 
وحشتناک برســد طوری که آن ها برای نفرین یا 
دعا کردن در حق کسی از عبارت: »الهی به آمپول 
طبیب احمدی دچار بشوی« و یا: »تنت به آمپول 

دکتر احمدی نیازمند مباد« استفاده می کردند! 

به جان عزیزت
آقای دکتر ترســناک، در واقع نــه تحصیلکرده و 
پزشــک بود و نه چهره و یا حرکات و ســکناتش 
می توانست کسی را بترساند. سال 1266 در تبریز 
بــه دنیا آمده و از همان کودکی و نوجوانی به جای 
درس خواندن وارد کار دارو فروشــی شد. در هیچ 
 کتاب و ســندی نوشــته نشــده چرا و چطور در 
40 ســالگی به تهران آمد و پرســتار بیمارستان 
سپه شد. پرســتاری تجربی در بیمارستان بزرگ 
پایتخت ســبب شد بعدها در مشــهد و تهران به 
آقای دکتر معروف شود. شهرتش چندان بی دلیل 
نبود چون در طول ســال ها همکاری با پزشکان و 
همچنین پرستاری در بیمارستان کم کم خیلی از 
راز و رمزهای پزشــکی را آموخت. در مورد داروها 
بخصوص خواص سّمی آن ها هم از قبل آموخته بود. 
در واقع »احمدی« برای دکتر شــدن، آنچه را که 
دلش می خواســت و فکر می کرد به دردش خواهد 

خورد از پزشکانی که کنارشان کار می کرد آموخت تا 
بعدها آموخته هایش را جایی به کار بگیرد. آن هایی 
که با او نشســت و برخاست داشــته و از نزدیک او 
را می شــناخته اند درباره اش گفته و نوشته اند: »... 
به ظاهر آدمی معمولی بود که تکیه کام هایی مانند 
به قرآن قسم، به جان عزیزت از دهانش نمی افتاد و 
خود را خیلی مقید به دعا و عبادت نشان می داد«. 
بنابراین هم وقتی در سال 1321 دستگیر شد و هم 
حاال ممکن است خیلی    ها از خودشان پرسیده باشند 
آدمی معمولی، مقید و معتقد، چطور و چرا یکباره یا 
به مرور تبدیل به آدم کشی بیرحم می شود و تعداد 

زیادی قربانی پشت سرش به جا می گذارد؟

طبابت
سه یا چهار سال پرســتاری در تهران و نزدیک به 
30 سال ســابقه دارو فروشی برایش کافی است تا 
اول خودش و بعد مردم به او مدرک دکتری بدهند! 
»احمدی« با پیشــینه و اندوخته ای که گفتیم به 
خودش اجازه می دهد گاه و بیگاه طبابت هم بکند. 
به مشــهد می رود و مدتی در آنجا هم داروفروشی 
و هــم طبابت می کند. یعنی همان کاری که امروز 
جرم محسوب شــده و دخالت در امور پزشکی به 
حســاب می آید. باز هم معلوم نیست چرا و چطور، 
دوباره به تهران بر می گردد و در شهربانی استخدام و 
در مهم ترین بخش آن یعنی اداره مرکزی شهربانی 
مشغول به کار می شود. در این اداره جز رئیس که از 
گذشته او اطاع دارد دیگر کارمندان او را به عنوان 
»طبیب احمدی« که همان پزشک ویژه شهربانی 
اســت، می شناسند. تا این تاریخ او هنوز همان فرد 
معمولی است و تنها جرمی که می شود به او نسبت 
داد، دخالت در امور پزشــکی اســت که آن زمان 
جرم به حساب نمی آمد. آن هایی که به سرگذشت 
»احمدی« و شخصیت های مشابه او از دیدگاه علمی 
و پژوهشــی نگاه کرده و یا زندگی و رفتار او را زیر 
ذره بین روان شناســی گذاشته اند، معتقدند حس 
برتری طلبی و نیاز به دیده شدن در همه انسان ها 
وجود دارد، اما وقتــی این حس به دالیل مختلف 
سرکوب شده یا فرد در جامعه به برتری و جایگاهی 
که دوست داشته، نمی رسد، به اهدافش دست پیدا 
نمی کند، دیده نمی شود و... نوعی احساس حقارت 

در او شکل گرفته و چنین فردی هرگاه به امکانات، 
پست و مقام و جایگاهی موقتی دست پیدا کند، آن 
وقت برای جبران گذشته، آمادگی و توانایی آسیب 
زدن به دیگران و تبدیل شــدن به یک جنایتکار را 

دارد. 

سالمتی ات را بررسی می کنم
روابط خاص با رئیــس اداره، اقدام های مخفیانه و 
پنهانــی و یا زد و بندهایی که با افراد مختلف دارد 
زمینه رشد او در شهربانی را فراهم می کند. مدتی 
بعد »احمدی« پزشــک ویژه زندان قصر می شود! 
پزشــکی که البته کارش تجویز دارو برای زندانیان 
بیمار و یا نجات آن ها نیســت. دکتر خاص زندان 
و اداره مرکزی شــهربانی گاه و بیگاه مأموریت پیدا 
می کند، جان زندانیان سرشــناس، شخصیت های 
بانفوذ سابق و مغضوبان فعلی دستگاه و تشکیات 
رضاخانی را، بی ســرو صدا بگیرد. پرســتار سابق و 
دکتــر امــروز، روش مخصوص به خــودش را هم 
دارد و همــه ابزار کارش بــه آمپول مخصوص که 
اغلب فقط هوا تزریق می کند و یا آمپولی که برای 
تزریق مواد ســمی به کار می رود، خاصه می شود. 
بر اســاس آنچه زندانی های سیاسی آن دوره گفته 
و نوشــته اند: »یکی از ویژگی های پزشک احمدی 
تاش او برای نشــان دادن برتری بر دیگران بوده 
اســت. او مدام افراد بانفوذی را که توسط رضاخان 
مغضوب شده بودند، تحقیر می کرده و از این مسئله 
احساس شعف به او دست می داده است... به افرادی 
که مأمور قتل آن ها شــده بــود به دید طعمه نگاه 
می کرد و قبل از کشتن انگار با آن ها بازی می کرد...

چند روز قبل از قتل تیمورتاش وارد ســلول او شد 
و در حالی که می دانســت تیمورتــاش او را خوب 
می شناســد و مأموریتش را می داند با لبخندگفت 
آمده ام وضعیت سامتی ات را بررسی کنم...وقتی 
ترس و ناامیدی را در چشمان مرد قدرتمند دیروز 
یعنی تیمورتاش دید، از خوشحالی و غرور در پوست 

خود نمی گنجید«. 

جالد بی تبر
نوراهلل نجفی اصفهانی... تیمورتاش... ارباب کیخسرو 
شاهرخ... سردار اســعد... محمدفرخی یزدی فقط 

برخی از سرشناس    ترین قربانی های دکتر هستند که 
خیلی ها از او به عنوان »جاد بی تبر« یاد کرده اند. 
به جز این ها افراد معمولی یا گمانی هم بوده   اند که 
در زندان هــای آن دوره طعمه آمپول های مرگبار و 
طبابت های شریرانه او شده اند. »حمید رضا دالوند« 
در کتاب »ماجرای قتل ســردار اســعد بختیاری« 
می نویسد: »احمدی برای هر قتلی انعامی  می گرفت. 
اگــر مقتول از کله گنده ها مثل ســردار اســعد و 
تیمورتاش بود، انعامش 100 تومان و همین حدودها 
بود. اگر از خرده پاها و اشخاص غیر معروف در تهران 
و زندانی بود، نفــری 10 الی 15 تومان می گرفت. 
همان طوری که پاسبانان و مأموران شهرداری برای 
سگ کشــی از قرار ســگی پنج قران یا یک تومان 
می گرفتند، این احمدی هم مقاطعه برای آدمکشی 
 داشــت... «. در کتاب »محاکمــه محاکمه گران«

هم به نقل از شــاهدان می خوانیم: »احمدی، یک 
پســربچه مازندرانی را که اصــاً تقصیرش معلوم 
نبود، آمپول زد و بیچاره تا 24 ســاعت دائم فریاد 
العطش می زد و سر خود را به دیوار می کوبید و آب 
می خواســت و این احمدی قدغن کرده بود، کسی 
نزدیک او نرود تا بمیرد و باالخره بعد از 24 ساعت 

که بدنش از تشنگی آتش گرفته بود، ُمرد«.

هر روز مقرب تر می شوم
از او نقــل قول کرده  اند که: »افــراد باهوش در این 
مملکت سرشان زیر ســنگ گور کوبیده می شود. 
همه مرا آدم نفهم و ابله و مطیع و گوش به فرمانی 
می دانند؛ در حالی که من عمداً خودم را به حماقت 
می زنم و چاره ای هم ندارم... ببینید به سر نصرت اهلل 
فیــروز و تیمورتاش که اعجوبه هــوش و زرنگی و 
پشتکار و پشت هم اندازی بودند، چه آمد... اما من 
روز به روز بیشتر مقرب دستگاه می شوم...«. با توجه 
به اوضاع آن روزگار، پُر بیراه نگفته بود. »احمدی« 
وضعیت سیاسی آن دوران و رجال سیاسی و نظامی 
را خوب شــناخته بود و داشت از وضعیت موجود 

بیشترین استفاده را برای خالی کردن عقده   های فرو 
خورده اش، می بُرد. البته دکتِرمرگ، در محاسباتش 
این نکته را از قلم انداخته بود که، در همیشه روی 
یک پاشنه نمی چرخد و سرانجام روزی اوضاع تغییر 
خواهد کرد. البتــه او با زیرکی، بوی خطر را حس 
کرده و سال 1320 به عراق گریخت. َدم و دستگاه 
و تشــکیاتی که به او مجوز ُکشتن داده بود، حاال 
دستخوش تغییرات سیاسی شده و آدم های جدیدی 
به قدرت رسیده بودند. آدم هایی که مثل دیروزی ها 
به »دکتر احمدی« ها نیاز داشتند اما نه برای اینکه 
دیگران را بکشد. برای اینکه تقصیر آدم های پشت 

پرده سیاست را به گردنش بیندازند.

من بی گناهم
همه محققان و مورخان، بدون استثنا، »احمدی« 
را نه عامل و مسبب قتل زندانیان بلکه فقط ماشین 
کشتار و ابزار دست برخی دولتمردان دوره رضاخان 
می داننــد. دادگاهی که برای محاکمه او تشــکیل 
شد، تنها به دلیل 2 شکایت، »احمدی« را به دلیل 
قتل سردار اســعد بختیاری و محمد فرخی یزدی 
به اعــدام محکوم کرد. »غامحســین بقیعی« در 
خاطراتش می نویسد: »روزنامه فروش ها داد می زدند: 
فوق العاده... به دار زدن پزشــک احمــد.... فردا در 
میدان توپخانه... فوق العاده! اذان صبح خود را به آنجا 
رساندم غوغای غریبی برپا بود... نماینده دادستان 
حکمش را قرائت نمود و قاضی عسکر گفت استغفار 
و توبه کند و از مأموران تقاضا نمود که اجازه دهند 
محکوم دو رکعت نماز بخوانــد... پس از نماز روی 
چهارپایه زیر چوبه دار ایســتاد و فریاد زد: ای مردم 
من قاتل نیستم!... گناهم اینه که دستور مافوقم را 
اجرا کرده ام! حاال چون از همه ضعیف ترم، همه چیز 
به گردن من افتاده... قاتل اصلی ســرتیپ مختار و 
خود رضا شاهه پاسبان ها بیش از این مهلت ندادند. 
حلقه طناب را به گردنش انداختند و به سرعت باال 

کشیدند... «.
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ایستگاه

در حوالی ضایعات
رقیه توسلی

چه کار می شــود کرد »آفرینش« اســت دیگر... دلش، 
شــور و آدرنالین باال می خواهد ُمــدام... وگرنه بین این 
همه ورزش آرام و زنانه، نمی رفت سراغ صخره نوردی و 
اتومبیلرانی و خودش را طرف حساب سرعت و بدنسازی 

و تمرکز و مانع و مارپیچ نمی کرد!
ایســتاده ام به تماشا، چون می دانم در منصرف کردنش 
سرسوزنی مهارت و اقبال ندارم. دارد با پیرمرد جمله ها 
را تمرین می کند، شــاد و سرحال. با »پیرمرِد ضایعات 

بخر«.
کاه بافتنی ســیاه به َسر دارد، خمیده است و خوشرو. 
با دلرحمی، پیشــنهاد برادرزاده جان را قبول می کند. 
می گوید: چرا که نه! خداحفظت کند جوان. می خواهی 

به بابابزرگت کمک برسانی.
نگاه می کنم. پشــِت وانت بار مدل شــاید 70، خبری 
از آهن قراضه نیست. َدشــتی نداشته و به گمانم چند 
ســاعتی برای روزی اش باید میهمان خیابان های شهر 

باشد امروز.
تمرین تمام می شــود و »آفرینش« دکمــه بلندگو را 
می زند. تا آنجا که به یاد داشته و دارم هیچ کهنه بخری 

با سام، خبرمان نمی کرد که آمده توی کوچه.
سراپا گوشم و به اندازه یک قشون آدم، راضی از جمات 
تازه نفســی که او از خودش ابــداع می کند در باب این 

شغِل صدادار.
اینکه صدای مکرِر بی تنوعی مثل همیشه پشت پنجره 
نمی گویــد: آهن آالت، مس، روی، آلومینیوم شــما را 

خریداریم.
اصًا سندروم »نیســان آبی ضایعات« به مدد ایده این 

دختر، تَه نشین می شود در زندگینامه ام.
 می بینم چطور به دومین دفعه که می رسد - تک و توک -

 پنجره و درب کشــویی باز می شود و کله ها از خانه ها 
می زند بیرون. زن ها و مردهــا را می بینم. آدم هایی را 
ِسیر می کنم که به پیرمرد عامت می دهند که بایستد 

و نرود.
در کــش و قوس رفتن از پیش آقــای آهنی، زنی هم 
روی تراس می آید و می پرســد: آهــای دخترجان! اگر 
پدربزرگت خوش انصاف است، بیایم. کلی خرت و پرِت 

معامله ای توی انبار دارم.
پی نوشــت: چه کار می شــود کرد که ســلول های 
خاکســتری یک وقت هایی زوم می کنند روی »پرو« به 
عنوان کشــوری که 2500 نوع سوپ دارد... یک زمانی 
می روند پی کاشــف نمک و ســاز و آتش... و گاهی هم 
توقف می کننــد در حوالی دختری که پشــت بلندگو 
می گوید: »همشــهری مهربــون ســام. فروردینتون 
قشــنگ. من و آقای پدربزرگ اومدیم کوچه تون واسه 
داد و ســتد. برای پاک کردن خونه  هاتون از کهنه های 
دســت و پاگیر. تــو کاِر آلومینیــوم و روی و مس ایم. 
آهن آالت قراضــه و دورریزتون را بفروشــید به ما، در 
عوض اســکناس های مشکل گشا بگیرید. تا پنج دقیقه 

دیگه همین پایین، تو کوچه ایم...«.

وقتی دکل    ها، شراب استخراج می کنند!
م.ظرافتی

از قدیــم گفته  انــد پول دکل گمشــده را کــی داده و کی 
گرفته؟ حکم محکومیت سه ســاله هاپولی کنندگان دکل 
نفتی هم احتماالً بر همین اســاس صادر شــده است! البته 
اگر شــماهم پس از گذشت چندین سال هنوز نفهمیده  اید 
 دکل را کی خورد و کی برد، حق دارید چون خود متهمان و 
هاپولی کنندگان آن هم درست نمی دانند دکلی در کار بوده 
یا نه! یعنی ماجرای دکل گمشده »فورچونا« دقیقاً مثل حکم 
متهمانش گنگ و عجیب و غریب اســت. امــا آن طور که 
خبرگزاری  ها می گویند در دوره دولت دهم، شرکت تأسیسات 
دریایی تصمیم می گیرد از یک شرکت رومانیایی دکل دست 
دوم نفتی بخرد. اما به دلیل تحریم ها، امکان معامله مستقیم 
وجود نداشــته و رضا مصطفوی طباطبایی - یکی از دالالن 
گردن کلفت نفتی کشورمان- با همکاری یک وکیل ساکن 
امارات، یک شرکت صوری بین المللی ثبت می کند و با شرکت 
رومانیایی وارد معامله می شود. شرکت تأسیسات دریایی در 
قدم اول 17 میلیون و 400 هزار دالر به عنوان پیش پرداخت 
در اختیار شــرکت صوری قرار می دهد که فقط 13 میلیون 
دالرش به دست شرکت رومانیایی می رسد و حدود 4 میلیون 
دالر در نخستین گام هاپولی می شود! بعد از این ماجرا شرکت 
رومانیایی از فروش دکل منصرف می شود و پول را به شرکت 
صوری برمی گرداند. البته خیلی ها می گویند همان شــرکت 
رومانیایی هم یک شــرکت کاغذی بوده و اصاً دکل دست 
دومی در کار نبوده! از آن طرف شــرکت تأسیسات دریایی 
هم بی خبــر از همه جا مابقی پول خرید دکل - چیزی در 
حدود 72 میلیون دالر- را به حساب شرکت صوری می ریزد. 
حاال رضا مصطفوی طباطبایی می ماند با حدود 90 میلیون 
دالر پول بی صاحب! طبق اسنادی که وکیل اماراتی به دادگاه 
ارائه کرده است، آقای دالل همان موقع 90 میلیون دالر پول 
بی زبان را صرف سرمایه گذاری در صنعت شراب سازی فرانسه 

و کمــک به کمپین های تبلیغاتی جناب دونالد ترامپ برای 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می کند!

حــاال دونالد ترامپ و صنعت شراب ســازی را بگذارید کنار 
و بچســبید به ماجرای محاکمه عزیــزان دخیل در قضیه 
دکل خواری. خبرگــزاری ایرنا می گوید علی طاهری مطلق، 
مدیرعامل سابق شــرکت تأسیســات دریایی که ظاهراً از 
همان اول خبر داشته دکلی در کار نیست به همراه سیدرضا 
مصطفوی طباطبایی - که مشــغول شراب انداختن با پول 
بیت المال است- کاً به سه سال حبس محکوم شده اند! وکیل 
اماراتی هم چون تبعه ایرانی نیست تبرئه شده و از برگرداندن 
90 میلیون دالر به کشورمان هم اصاً صحبتی نشده است، 
چون همان طور که گفتیم پول دکل خورده شده - به قول 

نماینده عزیز مجلس- را کی داده و کی گرفته؟!
این وسط خیلی   ها به محکومیت عزیزان دکل خوار معترضند، 
اما ما مثل همیشــه نیمه پــر لیوان را نگاه کرده و ســعی 
می کنیم از این ماجرا درس بگیریم. خداوکیلی 90 میلیون 
دالر در ازای ســه سال حبس خیلی به صرفه است! آن قدر 
که ما و کارشناس هایمان تصمیم گرفته   ایم روزنامه نگاری و 
تحلیل های آبکی را کنار گذاشــته و وارد عرصه دکل خواری 

شویم.

گزارش از شخص

تنت به این »طبیب« نیازمند مباد!
»پزشک احمدی« را بیشتر بشناسید

مشاجره چینی - آمریکایی
پیدا  ادامه  »نیشــن«  هفته نامه 
کــردن تیرگــی روابــط آمریکا 
و چیــن بخصــوص در حــوزه 
اقتصــادی را زیــر ذره بین برده 
است. این نشریه در پرونده خود 
با عنوان »مشــاجره« و طراحی 
کانتینرهایی بــا نقش پرچم دو 
کشــور که محموله هایشان رها 
شده اســت، چگونگی امکان به 
وجود آمدن یک فاجعه به خاطر 
بدتر شدن روابط آمریکا و چین 
را مورد بررســی قــرار می دهد. 
نیشــن همچنین در مقاله ای با 

 عنوان »جادوی فیلم جوردن پیل« به تمجید از توانایی های این کارگردان 
با استعداد و سازنده فیلم های وحشــتناک تحسین شده »برو بیرون« و 

»ما« پرداخته است. 

بازی مار و پله 
هفته نامــه »اســپکتیتر« چاپ 
انگلیــس در تازه ترین شــماره 
خود به آنچه که افول و ســقوط 
»برگزیت« عنوان کرده می پردازد. 
این نشریه طراحی روی جلد این 
شــماره خود را شــبیه به بازی 
مــار و پلــه انجــام داده، جایی 
که چهره های سیاســی بریتانیا 
مانند مهره ای ســرگردان توسط 
یک مار در قامــت اتحادیه اروپا 
تعقیب می شــوند. اسپکتیتر در 
این پرونده با عنوان »بازی باخته« 
که چهار نفر از نویسندگانش آن 

را نوشته اند، چگونگی از بین رفتن امیدهای این کشور برای موفقیت خروج 
از اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می دهد. این مجله همچنین در مقاله ای 
به خوانندگانش راه هایی را نشان می دهد که بفهمند آیا در حوزه ای خاص 

استعداد دارند یا خیر؟

بحران مدیر برنامه ها در هالیوود
به  ریپورتر«  »هالیوود  هفته نامه 
شرایط بد این روزهای سینمای 
آمریکا در حــوزه مدیر برنامه و 
عقــد قراردادها پرداخته اســت. 
ایــن نشــریه در گــزارش خود 
با عنــوان »مدیــر برنامه ها زیر 
تیغ انتقاد« به بن بســت پیاپی 
مطرح  نویســنده های  مذاکرات 
سینما با شرکت های فیلم سازی 
برای عقد قــرارداد پرداخته و آن 
را آماده شدن هالیوود برای ورود 
به عصری جدیــد لقب می دهد. 
»هالیوود ریپورتر« راهبرد شبکه 

تلویزیونی »اِچ بی او« پخش کننده ســریال مشهور »بازی تاج و تخت« 
را برای ادامه حیات این شــبکه پس از پخش آخرین فصل این مجموعه 
بررسی کرده است که شامل سریال جدیدی با برداشت حاشیه ای از همان 

تاج و تخت خواهد بود.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

روزمره نگاری منهای سیاست

کلیدها

برنامه نوشتن
مــا نیاز به ارزیابی و داوری داریم، چــه در مورد خودمان و چه در مورد 
دیگران این نیاز جدی اســت. مدام همه جا می گویند داوری نکنید در 
حالی که انسان بدون داوری نمی تواند انسان باشد. مهم این است که بر 
مبنای این داوری بافاصله حکم نکنیم وگرنه انسان موجودی است که 
می تواند شناخت خاصی نســبت به جهان داشته باشد که هیچ موجود 
دیگری توانایی تحصیل چنین شناختی را ندارد. هر شناختی یک داوری 
اســت. هر گزاره ای درباره هر چیزی متضمن داوری است و انسان بدون 
داوری انسان بدون شناخت است. منتها عمل ما نباید بافاصله از شناخت 
مــا تأثیر بگیرد و باید صبر کنیم تا شــناخت ما تکمیل شــود. یکی از 
چیزهایی که به ارزیابی کمک می کند این است که در آغاز برای هر کاری 
ایده داشته باشیم. اگر ایده اولیه وجود داشته باشد می توان در نهایت کار 
را درست ارزیابی کرد. در روزهای آغاز هر سال یا حتی هر ماه می توانیم 
برای خودمان فهرســتی از کارها را تهیه کنیم که به ما در ارزیابی پایان 
کار بســیار کمک خواهد کرد. البته این فهرســت کار را دشوار خواهد 
کرد. مثًا اگر اول ســال بنویسیم که امســال می خواهم زبان انگلیسی 
را یاد بگیرم طبعاً در پایان ســال نمی توان ماجرا را به شــوخی برگزار 
کــرد. یا یاد گرفته ایم و یا یاد نگرفته ایم. کاری که خیلی دقیق نوشــته 
شده اســت از ما فرصت تعارف با خودمان را می گیرد. یک خوبی دیگر 
برنامه نوشتن این است که موجب می شود بین اولویت ها درست انتخاب 
کنیم. مثًا در مورد زبان ممکن است ما همزمان امکان فراگرفتن عربی 
و انگلیســی را داشته باشیم، وقتی می خواهیم برنامه بنویسیم مجموعه 
دالیل را می بینیم و می توانیم از تســلیم شــدن به مدها و تصمیم های 
بی مبنا فرار کنیم. ممکن اســت آموزش عربی یا روســی بیشتر به کار 
زندگی شــخصی و مطالعات و یا ســرزمین ما بیاد، ولی به خاطر رواج 
انگلیسی ما هم مثل همه می خواهیم انگلیسی یاد بگیریم. برنامه نوشتن 
مــا را از این نوع خطاها حفظ می کند و به ما فرصتی می دهد تا در آغاز 
هر کاری بیشتر فکر کنیم و دقیق تر انتخاب کنیم. البته برنامه مداری و 
برنامه نویسی افراطی برای زندگی خودش نوعی بحران و وسواس فکری 
ایجاد می کند و زندگی را ســخت می کند، اما با کمی تسامح حتی برای 
هر هفته و هر روز می شــود برنامه ای اجمالی نوشت. مهم این است که 
در مقام ارزیابی کمی تسامح داشته باشیم و در مقام اجرا هم متغیرهای 
مختلف را در نظر بگیریم و ماشــین وار عمل نکنیم. به هر حال داشتن 

ایده هایی از قبل تعیین شده بسیار به ما کمک خواهد کرد.
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