
رقصی چنین میانه میدانم آرزوست
علیرضا رضازاده مدیر کل روابط عمومی شورای نگهبان به مناسبت عروج سید 
حسین آملی جانباز قطع نخاع هشت سال دفاع مقدس در اینستاگرامش نوشته است:
۳۶ سال جانباز قطع نخاع باشی، دستات هم لمس باشه، با سرطان هم دست 
و پنجه نرم کنی، ســال ها به دلیل زخم بســتر به سینه روی تخت بخوابی، 
دیالیزم بشه چاشنی این کلکسیون درد. اونوقت نه تنها ناشکری نمی کرد بلکه 
با همون حال و با حرکت چشــم های قشنگش خدا رو عبادت می کرد. یادم 
نمیره وقتی ازش پرســیدم، گالیه ای هم داری؟ گفت نه اصال، خدارو شکر. 
گفتم از کسی )مسئولین( توقعی نداری؟ گفت از هیچ کس توقع ندارم. وقتی 

هم صحبت از بیماری سرطانش شد، گفت: چیزی نیست سرما خوردگیه.
سید عزیزم. در کنار همه آه ها و حسرت ها، خوشحالم که از امشب دیگه درد 
نداری و محدودیت های جســمیت برطرف شده؛ از قفس این دنیا رها شدی 
و با ســالمت و سعادت، فرصت بی نظیر حیات رو با حسن انتخاب به پایان 
رسوندی. اسطوره ایثار و نثارِ نفِس نفیس، فوالد آبدیده مکتب توحید. قهقهه 
مستانه و شــادی وصول عند الّرب گوارای وجودت. همونطور که تا دم آخر 
چفیه و سربند و ارادتت به ساحت مقدس والیت رو حفظ کردی، برای ماهم، 

ثباِت قدم بخواه چرا که؛ رقصی چنین میانه میدانم آرزوست.

آخرین مأموریت...
خبرگزاری فارس به بهانه قرارگرفتن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی 
و بسته شدن صفحه اینستاگرام سرداران سابق و امروز سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، تصویری از آخرین حکم مأموریت شهید نادر مهدوی و دوستانش را 

منتشر کرده و نوشته است:
»هنگامی که نخســتین کاروان نفتکش  های کویتی با نام »گس پرنس« و 
»بریجتون« با پرچم آمریکا و با اسکورت ناوشکن  های ابرقدرت غرب، از سواحل 
امارات متحده عربی در دریای عمان حرکتش را آغاز کرد، توانست تنگه هرمز 

را براحتی پشت سر بگذارد اما نمی دانست 
رزمندگان ســپاه با یک نــاو کوچک در 
نزدیکی جزیره فارسی برایشان یک برنامه 
غافلگیرکننده اجــرا خواهند کرد. وقتی 
نفتکش به نزدیکی های این جزیره رسید، 
با یک میــن ۲۷۰ کیلویی برخورد کرد و 
عالوه بر خودش آبروی آمریکا نیز به آب 
رفــت. اما عملیات در این مرحله به پایان 
نرسید. نقطه اوجش، طرح حمله به بندر 
نفتی »رأس الخفجی« عربستان و عملیات 
علیه ناوگان دریایی ارتش آمریکا بود که 

»ناو گروه های قرارگاه نوح نبی)ع(« به فرماندهی شهید »نادر مهدوی« اجرای 
آن را برعهده گرفت.در جریان این »عملیات شهادت  طلبانه« در تاریخ 1۶ مهر 
1۳۶۶ که موجب سرنگونی یک فروند هلیکوپتر آمریکایی شد، بیشتر اعضای 
این ناو گروه به شهادت رســیدند. شهدایی چون سردار شهید غالمحسین 
توسلی، سردار شهید بیژن گرد، سردار شهید نصراهلل شفیعی، سردار شهید 
آبساالنی، سردار شهید محمدیها، سردار شهید مجید مبارکی.این عملیات به 
قدری مهم و با ارزش بود که مقام معظم رهبری در وصف آن فرمودند: »امثال 
نادر مهدوی و آن هایی که همراه او بودند، آن کسانی که آن کارهای بزرگ را 
انجام دادند، برق چشم گرفتند از دشمن؛ آبرو دادند به ملت ایران و قدرت نظام 
اســالمی را و جمهوری اسالمی را به رخ دشمن کشیدند؛ این ها باید یادشان 
زنده بماند؛ این ها باید در تاریخ مکتوب و تاریخ شــفاهی، نامشان و یادشان 
برجسته شود؛ همچنان که دشمنی های دشمنان هم بایستی شناخته بشود«.

لطفاً دروغ نگویید!
چنــد روز پیش فیلمی از ســخنان آذری 
جهرمی در فضای مجازی منتشر شد که در 
آن، وزیر ارتباطات در اجالس سران جامعه 
اطالعاتی ســخنانی را در خصوص ســند 
۲۰۳۰ بیان می کرد. ابهام در سخنان وزیر 
ارتباطات در ایــن اجالس واکنش کاربران 
فضای مجازی را به دنبال داشــت. جهرمی 
در زمینه این حواشی در اینستاگرام نوشت: 

»دوستان تخریبچی گفته اند وزارت ارتباطات در حال اجرای سند ۲۰۳۰ است، 
آیا اجرای دولت الکترونیکی که ابالغ رهبر معظم انقالب و تکلیف برنامه ششم 
توسعه است و سبب ریشه کن کردن اختاپوس فساد از کشور می شود، اجرای 
سندی بین المللی است؟ مطمئناً اجرای هیچ سند بین المللی در دستور کار ما 
نیست«. کاربری هم در پاسخ نوشت: »شما در سوئیس گزارش اجرای ۲۰۳۰ 
را دادیــد. لطفاً دروغ نگویید. مثل این اســت هالل احمر به خارجی ها گزارش 
۲۰۳۰ بدهد و ســپس بنویسد: ما به ســیل زده ها کمک کردیم و این دستور 

رهبری است«.

ال یمکن الفراق
پس از حضور نیروهای حشدالشــعبی و 
نیروهای مردمی عراق در مناطق سیل زده 
بــرای کمک رســانی بــه هموطنانمان، 
حواشــی زیادی در فضای مجازی منتشر 
شــد. کاربران هم در پاسخ به این حواشی 
هشتگ # ایران_والعراق_الیمکن_الفراق 
را در توییتــر داغ کردند. کاربری در قالب 
این هشتگ نوشــت: »با خواهران عراقی 

صحبت می کنم، می گن که می دونیم برخی از ایرانی ها ما رو دوســت ندارند و 
علیه ما توییت می زنند، اما ما برای خواهران و برادران ســیل زده از اعماق قلب 

کمک جمع می کنیم. به خدا خیلی خجالت کشیدم«. 

جنایت در بستر فضای مجازی
امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس 
در حقــوق بین الملل در صفحــه توییتر 
خود نوشــت: »اینستاگرام تمامی پست ها 
با مضمون نقش مؤثر  ســپاه پاسداران در 
مبارزه با تروریســم اینجانب را حذف کرد 
و هشــدار داد. از حامیان و پدیدآورندگان 
داعش انتظــار دیگری نیســت! فراموش 
نکنیم که  داعش در همین بستر اینستاگرام 

و  تلگرام، بخشی از جنایات بشری خود را آزادانه رقم زد و حذف نشد!«

یک بام و دو هوای اینستاگرام
چند روز پس از حواشــی در زمینه بسته 
شــدن صفحه های اینستاگرام فرماندهان 
و افراد مرتبط با ســپاه، اینستاگرام برخی 
از صفحه های مسدود شــده را برگرداند. 
صفحه اینســتاگرام »آیت اهلل رئیســی«، 
»محسن رضایی« و صفحه انگلیسی رهبر 
انقالب رفع مسدودیت شد. البته همزمان 

با این اتفاق، صفحه اینستاگرام »علی علیزاده« مسدود شد!

روایت مجازی مجازآباد

عکس گرام

کیان راد-چند روز پیش خبر آغاز به کار »العالم سوری«، 
»هوسا تی وی« و »ایران پرس« در فضای مجازی منتشر 
شد. شــبکه هایی که به گفته دروغ برخی از صفحه های 
مجازی و شبکه های تلویزیونی آن طرف آبی، با بوجه های 
چند صد میلیاردی توســط صداوســیمای کشــورمان 
راه اندازی شــده اند، آن هم در شــرایطی که مردم ایران 

درگیر بحران سیل و حمله ملخ ها شده اند!
اما بد نیســت بدانید که شبکه »العالم سوری« و »هوسا 
تی وی« برخالف هوچی گری رسانه ای آن طرف آبی ها، 
مدت ها پیش از بحران های اخیر کشور، آن هم نه با هزینه 
چند صد میلیاردی بلکه با هزینه های محدود راه اندازی 
شده اند و با گذراندن مراحل پخش آزمایشی، از چند روز 

پیش به صورت رسمی آغاز به کار کرده اند. 

 سیاه نمایی رسانه ای غربی ها
مســئوالن صداوســیما دلیل راه اندازی شــبکه »العالم 
سوری« را ســیاه نمایی و بازی رسانه ای غرب در منطقه 
عنــوان می کنند. دولت های غربی بــه لطف هزینه های 
هنگفت در منطقه، رسانه های عرب زبان را قرق کرده اند 
و اخبار پیروزی های محور مقاومت را وارونه جلوه داده و 
از آن بهره برداری سیاسی می کنند. در این شرایط، محور 
مقاومت نیازمند رسانه ای است که صدای آن باشد و اخبار 
پیروزی های این جبهه را بدون کم و کاست به گوش مردم 

سوریه و سایر عرب زبانان منطقه برساند.
کاربری در واکنش به شــایعاتی که درباره راه اندازی این 
شــبکه مطرح می شــود و درباره ضــرورت فعالیت های 
رســانه ای برون مرزی، در توییتر نوشته است: »درحالی 
که رســانه های غربی اخبــار را وارونه جلــوه می دهند، 
کوچک ترین وظیفه ما این اســت که ســکوت نکرده و 
اخبار درست را به گوش مردم منطقه برسانیم. حاال هم 
چون داشــتن یک رقیب قدرتمند رسانه ای در منطقه را 
تاب نمی آورند، شروع به شایعه سازی علیه العالم سوری 

کرده اند. شما باور نکنید«.

 انعکاس واقعیت
خبرگــزاری »ایران پرس« یکی دیگر از ســوژه های داغ 
فضای مجازی اســت. این شــبکه انگلیسی زبان وظیفه 
دارد ایران و سایر کشورهای منطقه را مطابق با واقعیت ها 

به جهانیان معرفی کند. پیمان جبلی معاون برون مرزی 
رسانه ملی دراین باره می گوید:»ما قربانی تصویرسازی غلط 
کشورهای غربی هستیم و ایران پرس قرار است تصویری 
صحیح از واقعیت های کشور، منطقه و کشورهای مستقل 

ارائه دهد که توسط رسانه های دنیا منعکس نمی شود«.
هزینه های راه اندازی خبرگزاری »ایران پرس« یکی دیگر 
از مواردی بود که رسانه های غربی روی آن مانور می دادند. 
کاربری در این باره نوشــته اســت: » یادآوری مي کنم که 
بی بی سی فارســی دارد به افکار عمومی علیه رسانه های 
برون مرزی جهت می دهد. بهره برداری سیاسی از ساخت 
شــبکه های برون مرزی صداوســیما فقط یکی از نتایج 
فعالیت بی بی سی فارسی است که خود یک شبکه برون 
مرزی انگلیسی است. باز هم می گویید فعالیت برون مرزی 

رسانه ای ثمره ای جز اتالف هزینه ندارد؟«

 اهمیت قاره سیاه
شــبکه »هوســا تی وی« هم که در مهرماه 9۶ در قالب 
یک ســایت خبری فعالیتش را به دو زبان »هوسایی« و 
»انگلیســی« آغاز کرده بود، بتازگی فعالیت رسمی اش را 
در قالب یک شبکه خبری برای ساکنان قاره آفریقا آغاز 
کرده است. شــاید از همان روزی که استعمارگران برای 
نخســتین بار به قاره سیاه هجوم برده و مردم آفریقا را به 
بردگی گرفتند، روزی نیامده که آب خوش از گلوی اهالی 
این قاره پایین رود و با وجود منابع طبیعی بی شــمار در 
قاره سیاه، تاریخ همواره با آفریقا و اهالی اش سرناسازگاری 
داشته است. ناســازگاری ای که تا همین امروز با اشکال 
مختلف ادامه داشته و مردم آفریقا را مجبور کرده که هر 
روز به خروج از سلطه استعمار، تغییر و تحول و ساختن 

رؤیاهایشان فکر کنند.
از آن طرف کشورهای قاره آفریقا تقریباً یک سوم اعضای 
ســازمان ملل متحد و دیگر نهادهای وابسته را تشکیل 
می دهند و کشــورهای جهان برای پیشــبرد هدف های 
بین المللی خود به آرای این کشورها نیاز دارند. این فقط 
گوشــه ای از بی شمار دالیلی است که ثابت می کند چرا 

فعالیت رسانه ای در این قاره اهمیت باالیی دارد.

 سرمایه گذاری روی افکار عمومی
گذشــته از این شایعه ها، درحال حاضر حدود 15 شبکه 

برون مرزی زیر پوشش معاونت برون مرزی صدا و سیما 
قــرار دارد. برخی از این شــبکه ها از طریق ماهواره قابل 
دریافت هســتند و بعضی هم در دنیایی که شعار آزادی 
بیان برخی کشورهای مدعی، گوش فلک را کر کرده، به 
خاطر محتوایی که باب میل رسانه های سلطه نیست، از 
روی ماهواره برداشته شــده اند و تنها در فضای مجازی 
وجود دارند. در این میان، شــبکه العالم، پرس تی وی و 
الکوثر موفق تر از سایر شبکه ها بوده اند. شبکه پرس تی وی 
با بیش از 4 میلیون مخاطب ثابت در فضای مجازی، یکی 
از پرمخاطب ترین شــبکه های برون مرزی صداوسیمای 
کشــورمان محسوب می شود. شبکه ای که مدت ها پیش 
از روی ماهواره حذف شــد اما توانست با درک صحیح از 

نیازهای مخاطبانش، در فضای مجازی ادامه حیات دهد.
شــبکه العالــم هم بــا بیــش از ۶ میلیــون مخاطب، 
پرمخاطب ترین شــبکه عرب زبان کشــورمان محسوب 
می شــود که مخاطبان زیادی در عراق، لبنان و ســایر 
کشورهای منطقه جذب کرده اســت. شبکه الکوثر هم 

چیزی حدود ۳ میلیون مخاطب در فضای مجازی دارد.
اما باید به این نکته توجه کرد که مخاطبان این شبکه ها 
در فضای مجازی، مخاطبان ثابت اند که به مراتب از آماری 
که رسانه های تصویری از مخاطبانشان درتلویزیون ارائه 
می دهنــد به واقعیت نزدیک تر هســتند. این آمار وقتی 
مهم تر می شود که بدانیم شبکه الجزیره انگلیسی که در 
ماهــواره حضور پررنگی دارد و البته از نظر مالی هم قابل 
مقایسه با پرس تی وی نیست، فقط کمی بیش از دو برابر 
این شبکه ایرانی در فضای مجازی مخاطب پر و پا قرص 
دارد و یا غول رســانه ای دنیا یعنی بی بی سی که بودجه 
ساالنه فقط یک شبکه اش بیشتر از کل بودجه یک سال 
سازمان صدا و سیما با بیش از 1۰۰ شبکه تلویزیونی است، 
در فضای مجازی فقــط 11 برابر پرس تی وی مخاطب 
دارد. فراموش نکنید که بی بی ســی فارسی همان سالی 
افتتاح شد که دولت بریتانیا به خاطر کاهش بودجه، ارائه 
شیر در مدارس ابتدایی را قطع کرد! اما در انگلیس هیچ 
کس از خرج شــدن پول شیر کودکان انگلیسی در ایران 
حرفی نزد، چون رسانه ها و افکار عمومی مردم انگلیس در 
اختیار خوِد بی بی سی بود و عالوه بر آن کمتر کسی بود که 
نداند سرمایه گذاری روی رسانه های برون مرزی نتایجی به 

مراتب با ارزش تر از توزیع شیر در مدارس ابتدایی دارد!
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سیماوسینما

14

ادب وهنر

گفتوگوبااحمدشریفزاده
کارگردانمستند»آنزمستان«،پرترهایازآیتاهللمصباح

سیمایعارفانه
یکفقیهسیاستمدار

 گفت و گو با منیره هاشمی
 برگزیده جشنواره شعر و داستان انقالب 

جایخالیزنگشعردرمدارس

16
ایستگاه

»هوارد باسکرویل« در تبریز چه می کرد؟

شهیدآمریکایی
مشروطهخواهی

یادداشت اختصاصی آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی به مناسبت عید بزرگ نیمه شعبان

طلوعخورشیدعدلومهربانی

سال گذشته یکی از سیاسی ترین و جنجالی ترین سال های سینمای مستند 
ایران را پشت ســر گذاشتیم و چندین مســتند با پرداختن به چهره های 
سیاســی یا حوادث تاریخی ساخته شدند. این اتفاق و واکنش های برآمده 
از آن باعث شــد در آن زمان به برخی آثار به درستی پرداخته نشود و گاه 
واکنش ها نیز رنگ و بوی سیاســی گرفت. مســتند »آن زمستان« یکی از 
همین آثار اســت . مستندی که یکی از جنجالی ترین موضوعات را در بین 
»سینما  مســتند  جشنواره  آثار 
حقیقت«  در ســال گذشته 
داشت. مستند »آن زمستان« 
تصویــر جدیــدی از عالمه 
مصباح یــزدی ارائه می  کند؛ 
تصویــری کــه بیــش از آنکه 
صبغه علمی، سیاسی و فلسفی 
آیت اهلل مصباح را نمایش دهد، بر 
زیست عرفانی، عاطفی و اجتماعی 
وی تمرکز دارد. خیلی  از کســانی 
که حتی بــا زندگی علمی این اســتاد 
حوزه آشــنایی داشــتند، در این فیلم 
تصویر جدیدی از آیت  اهلل مصباح 
را مشاهده می  کنند... یزدی 

مسابقات قهرمانی کشور در مشهد برگزار شد

سرشاخ چوخه کاران 
به نفع سیل زدگان

12

10
مردم

 روایت محسن احمدیان، طلبه مشهدی
 که کلیپ    فعالیت جهادی اش در سیل آق قال را همه دیده اند

خدمت به وحدت
»محسن احمدیان یزدی« از آن آدم هایی است که یکهو 
همه چیز دست به دست هم داده تا یک شبه مطرحش 
کنند؛ طلبه سطح سه حوزه علمیه مشهد که قصه اش 

از یک کلیپ چند ثانیه ای شروع شد؛ کلیپی 
از سیل آق قال که او را در حالی نشان می  داد 
که یکی از علمای سن  و سال  دار اهل سنت 
را پشــت کرده اســت. او بعد از آن کلیپ، 
سوژه چند برنامه تلویزیونی شد و آخر هم 
رســید به برنامه پربیننــده »فرمول یک«؛ 
اتفاقــی که بدون تعــارف می گوید موجب 

ذوقش شــده. در روایت روزنامه قدس از او، 
درباره همه ایــن اتفاقات گــپ زده ایم. او از 
ماجرای آن کلیپ گفته، از روزهایی که کلیپش 
این طرف و آن طرف پخش شده و از روزهایی 
که گرفتار حاشیه های ناخواسته ای شده است.

آغاز به کار شبکه های برون مرزی صدا وسیمابرای سوریه و قاره آفریقا باحمله رسانه های غربی مواجه شد

پنجه بر»سیما« ی ستمدیدگان
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مردم

گزارش سفر

 روایت خبرنگار قدس
از مناطق سیل  زده استان خوزستان

درجادهباریکسیلزدهها

عباسعلی سپاهی چند روزی است در کنار سیل  زدگان روزگار می  گذراند 
تا بلکه بچشد ســختی ها و مرارت هایی را که آن ها می چشند و همین 
بشود روایتی برای به یاد ماندن این روزهای بیم و امید؛ روزهایی که مردم 
به ســختی می گذرانند، اما دلشان گرم است به آدم هایی که تنهایشان 

نگذاشته اند. 

جاده دوطرفه »قاسم زامل«
در حمیدیه با جوانی به نام علی آشــنا می  شوم. او هم این روزها مثل 
بسیاری از جوانان خوزستانی، جنگیدن با سیل را تجربه کرده و البته 
خوشــحال است که توانسته همراه با پیر و جواِن همشهری  اش، سیل 
را مدیریت کنند. علی که شب قبل با تعدادی از جوان ها، توزیع کمک 
در روستاهای اطراف را انجام داده اند، راهنمای ما می شود برای دیدن 
روســتایی دورتر از حمیدیه. ماشین اســتارت می خورد و راه روستای 
»قاسم زامل« را در پیش می  گیریم. جاده دو طرفه است و البته کمی 
هم خطرناک و این خطرناک بودن یکی از خصوصیات این جاده هاست؛ 
جاده هایی باریک که تردد کمی ندارند. بعضی از بخش های مســیر را 
آب خراب کرده و این دلیلی می  شــود که راننده ما با احتیاط بیشتری 
رانندگی کند. یک طرف مســیر، رودخانه و زمین های کشاورزی است 
و طرف دیگر جاده جنگل اســت با درخت های پراکنده. به چادرهایی 
می رسیم که در بین درخت ها بر پا شده اند و آن طرف تر ماشین زن و 
مردی که برای سیل زده ها کمک آورده اند. یکی از زن ها می  گوید: »این 
وضع ماست. شب ها باید با همین بچه های کوچک اینجا باشیم. هم مار 
دیده ایم، هم عقرب. هنوز هم نمی  دانیم وضع چطور می  شود و باید به 
خانه ها برگردیم یا نه«. جوانی که حرف هایش را می  شــنود، می  گوید: 
»بعضی از خانه ها خطرناک شــده اند، نم کشیده اند. خودتان می  توانید 
بروید ببینید وضع خانه های مردم را. کشــاورزی مردم هم از بین رفته 
اســت. اینجا ما کشاورزی می کردیم، هم خیار، هم گوجه و هندوانه و 
گندم و چیزهای دیگر می کاشتیم. حاال ولی همه آن زحمت ها از بین 

رفته است«.

دوباره راهی می  شــویم و کمــی جلوتر تعداد دیگــری از چادرها را 
می  بینیم و مردمی را که این روزها این وضعیت را تحمل می  کنند تا 
اوضاع عادی شــود. در مسیر جاده، روی کارتنی نوشته شده: »ما به 
چادر نیاز داریم«. ما ولی به خاطر غروبی که در راه اســت، مجبوریم 

زود بگذریم.
وارد روســتای »قاسم زامل« می  شویم. در نخستین نگاه به در و دیوار 
روستا می شود خط آب را روی دیوارها دید. آب یک متر و حتی بیشتر 
از یک متــر باال آمده و بعد فروکش کرده اســت، اما ردی از خودش 
بر هر دیوار گذاشــته است. روستا تقریباً خالی است، مگر جوانانی که 
آمده اند تا سری بزنند. مردی میانسال می خواهد که خانه اش را ببینم. 
از کنار زمینی خالی رد می  شــویم که حاال برای خودش مردابی شده 
اســت و قور قور قورباغه هایش قطع نمی شود. وارد خانه می  شویم. هر 
جا می  شــود رد پای آب را دید؛ آبــی که بر اثر طغیان رودخانه کرخه 
وارد روســتا شده. مرد می گوید: »دو گاومیش داشتم که یکی از آن ها 
کشته شد و حاال یکی دیگر دارم«. بعد هم در و دیوار را نشان می  دهد 

و می  گوید: »با چه زحمتی این خانه را ساختم«. 
توی اتاق ها چیزی نمانده مگر کمدی که آب آن قدر آن را خیسانده 
که در حالت فرو ریختن اســت با اندک وسایلی که از یکی از کشوها 
بیرون ریخته. مردی دیگر هــم می خواهد که خانه اش را ببینیم. باز 

هم آنچه می بینیم اتاق هایی است که یکی، دو وسیله در آن ها 
مانده اســت و بقیه وسایل را به هر ضرب و زوری که بوده، 
بیرون کشیده اند. خانه اما حاال در وضعیت خطرناکی است 
و صاحبش آواره جنگل و چادر شده و کمک هایی که باید 

از طرف مردم برسد.

دو راهی بیم و امید
در کوچه هــا دوری می  زنیم و راه آمده را برمی  گردیم. هوا 
تاریک شده. کمی جلوتر و در مسیر برگشت، روبه روی یکی 
از چادرها آتشی روشن اســت. می ایستیم تا ببینیم اوضاع 

و احوال چگونه اســت. زنی پیش می  آید و دختر را نشانمان 
می  دهد. از بیمارِی آسم دخترک 10 ساله می گوید و از این که 

یتیم است و حاال آوارگی، وضعیت بیماری دختر را بدتر کرده. 
او می گویــد: »بعضی از بچه ها که بیمارنــد، به دارو نیاز دارند«.

حرکت می کنیم به ســمت حمیدیه و بعد هم اهواز. در راه، هم 
ماشینی از هالل احمر از کنارمان می گذرد و هم ماشینی از سپاه. 
دیدن این دو ماشــین دلگرمی دارد. با خودم فکر می کنم احتماالً 

برای سیل زدگان شام می  برند.
شــب تاریک تر می  شــود و جاده ای که ما را بــه حمیدیه و اهواز 
می  رساند، خطرناک تر. با این همه فکر می  کنم وضع ما بهتر است 
از وضع مردمی که همین حاال کوچک و بزرگ مجبورند در چادرها 

زندگی کنند.

حجتاالسالماحمدیاناینروزهادر
فضایمجازیمطرحترازایناستکهنیازبهمعرفیداشته
باشد،ولیاگرموافقباشیدقدریبهعقبتربرگردیمو

دربارهگذشتهشمابشنویم.
من محسن احمدیان یزدی هستم؛ طلبه سطح سه حوزه علمیه 
مشــهد. البته چون در مســاجدی فعالیت دارم، درســم را غیر 
حضوری می  خوانم. قباًل ولی مدرســه امام صادق بودم در کوچه 

چهارباغ مشهد. 

بیشتردرکداممساجدفعالید؟
بیشتر حاشــیه شــهر فعال بوده ام، یعنی بلوار توس. دوره  پنج 

ساله ای هم ساکن یکی از مجتمع های همان منطقه بودم.

شماتکلیفیاتعهدیداشتیدبرایحضوردرحاشیه
شهریاخودتانانتخابکردیدکهبروید؟

حاشیه شهر رفتن ما که تقدیر بود. چون اسم ما برای مجتمع های 
آیت  اهلل سیســتانی که در حاشیه شهر برای طالب ساخته شده، 
درآمده بود. خود من البته ذهنم در این زمینه خالی بود. البته از 

قبل از آن با بعضی هیئت های آن اطراف ارتباط داشتم. 
اوضاعفرهنگیچطوربوددرآنمنطقه؟

حقیقتش قباًل خیلی درگیر این نبودم که کســب اطالعی بکنم. 
بــرای همین خیلی مطلع نبودم. وقتی هم که آمدم، خب درگیر 
کار و منبر خودم بودم، تا اینکه پیشــنهاد کردند عضو شــورای 
اجتماعــی محله »نوده« بشــوم. خب این قضیــه دغدغه ای در 
من ایجاد کــرد. البته جز معدود افرادی، بقیه دغدغه و همراهی 
نداشتند. از طرفی هم کار زیاد بود. خب شاید چند 10 هزار نفر 

ساکن این محله ها هستند. خیلی از فَِرق هم تمرکزشان را روی 
همین محله ها گذاشــته اند. از طرفی فقر مالی هم منجر به فقر 
فرهنگی شده است. خب من بعد از مدتی به عنوان امام جماعت 
در یکی از مساجد همین منطقه مستقر شدم و همین شروعی بود 
برای برخی کارهای فرهنگی، جهادی و همین  طور تأمین برخی 

بسته های غذایی برای نیازمندان. 

پسقبــلازحضوردرمناطقســیلزده،ســابقه
فعالیتهایمشابهیداشتید؟

نه به این حد، ولی بله.

ولینخستینباربودکهتویایامحوادثغیرمترقبهبه
کمکمردممیرفتید.

بله. در حد خیریه کارهایی کرده بودیم، ولی این  طور نبود که توی 
منطقه ای برای کمک وارد شده باشم.

قضیهرفتنبهآققالچطورهماهنگشد؟
فکر می  کنم پانزدهم فروردین بود. البته اول قرار بود هفته قبل تر 
بــا چند تا از بچه ها برویم. قرار بود ســه، چهــار روزه هم برویم، 
ولی دفعه اول کنسل شد و افتاد برای هفته بعد. البته راستش را 
بخواهید فکر می  کردم این دفعه هم هماهنگ نمی  شود. خالصه 
یک شــب بعد از یکی از جلسه ها با یک دستگاه تیبا راه افتادیم. 
البته بعداً فهمیدم یک نیســان اقــالم خوراکی هم قبل از ما راه 

افتاده است. حدود ساعت 9 و نیم، 10 هم بود که رسیدیم آق  قال. 

تویمسیرمشکلیبرایرفتننبود؟یعنیجاهاییاز
جادهآبگرفتگینداشت؟

فقط نزدیکی های خود آق قال جاهایی بود که ماشین باید از توی 
آب رد می  شــد. ولی وقتی که وارد شهر شدیم، سطح آب پایین 
رفته بود. البته روســتاهایی اطراف آق  قال بودند که هنوز درگیر 
آبگرفتگی بودند. بعضی  جاهایی هم که ما رفتیم، سطح آب شاید 

به حدود یک متر می  رسید. 

برویمســراغآنقضیهایکهازشماتویشبکههای
اجتماعیآمد.ماجرایآنقضیهمربوطبههمینروزاول

بود؟
بله. ما خدمت جمعی از بچه های جهادی رســیدیم که توی یک 
مدرسه مستقر بودند. توضیحاتی هم به ما دادند و رفتیم که منطقه 
را ببینیم. مســیر را با گاری ای که پشــت یک تراکتور بود، طی 
می کردیم. هــر چقدر هم که جلوتر می  رفتیم، آب باالتر می  آمد. 
قدری که رفتیم، من رفتــم جلوی تراکتور. خب ما درگیر بحث 
درباره خرابی های سیل و قضایای همان چند روز بودیم که جوانی 
آمد و جلــوی تراکتور را گرفت. این جوان از اهالی همان منطقه 
بود و پدر و مادرش ته یکی از کوچه های همان محل بودند. خب 
تا اینجا من هنوز تنی به آب نزده بودم، ولی خیلی دوست داشتم 
کــه بروم داخــل آب. خالصه رفتیم پاییــن و وارد همان کوچه 

شدیم. ته همان کوچه، روی ایوان یکی از خانه ها همین پیرمردی 
که توی کلیپ ها دیده اید، با همســرش ایستاده بودند. ایشان از 
علمای اهل ســنت هم بود. من دیدم که ایشــان مشغول است 
به پوشیدن یک شــلوار بادی و می  خواهد وارد آب شود. خالصه 
رفتم جلو، ســالم علیکی کردم و گفتم: »بیایید روی دوش من«.

فکرتاناینبودکهچونکهنسالبودند،شایدبرایشان
سختباشد؟

دقیقاً. خب همان موقع افراد داشتند الیو می  گرفتند. البته من به 
تنهــا چیزی که فکرم نرفت، فیلم گرفتن بچه ها بود. خالصه این 
بنده  خدا آمد روی پشت من و ما رفتیم طرف تراکتور. حاال توی 
همیــن لحظه به دو تا چیز هم فکر می  کردم. یکی اینکه این کار 
چقدر برای تحکیم وحدت بین ما و اهل سنت خوب است و یکی 
هم اینکه مدام می  ترســیدم پایم را بگذارم توی جوی آب. برای 

همین حواسم مدام به پایین بود. 

همانروزهمفیلمهارادیدید؟
نه، ولی بچه ها شــروع کردند به شــوخی که »حاجی رفتی روی 

اینترنت...« و خالصه از این حرف ها. 

پسکلیپیکهازشماهســتوعکسیهمازرویش
گرفتهشده،الیواینستاگراماست.

بله. کســی کلیپی ضبط نکرده بود. بعداً ولی از روی الیو کلیپی 
ضبط کردند که رفت روی اینترنت. 

چهموقعمتوجهشدیدکهکلیپحسابیصداکرده؟
خب من دیدم که بچه ها دارند روی کلیپ کار می  کنند، ولی فکر 
نمی  کردم این  قدر دیده شود. خب آن روزها هم مدام درگیر کار 
بودیم و اصاًل تمرکزی نداشتیم. البته یک شب که من خواب بودم، 
بچه ها بیدارم کردند و گفتند که این کلیپ همه جا پخش شــده 
است. نخستین چیزی هم که فکر کردم این بود که خدا کند برسد 

دست رهبری و ایشان را خوشحال کند.
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ازروزدیدهشــدنمحســناحمدیاندرشبکههای
اجتماعی،اتفاقاتمتعددیبرایاورخدادهاست.دراین
بیناما،شایدآنچیزیکهبیشترازهمهبهدیدهشدن
اینماجراکمککــرده،کلیپهایاودربرنامه»فرمول
یک«است؛برنامهایکههرچندکمککردهتافعالیت
بچههایجهادیبیشتردیدهشود،ولیدستآخرشاید
بهجاهایراضیکنندهایختمنشدهاست.حجتاالسالم
برنامه این از اماروایتهایمتفاوتی احمدیان
ومجــریاشداردکــهصدالبتهتنها
بخشهــایکوچکــیازآنهادر

صفحهماجامیشود!

بعدازدیدهشدنکلیپشما
درشبکههایاجتماعی،دستکم
برایروزهاییبهیکسلبریتی
تبدیــلشــدهبودید.
اتفاقهم این اوج نقطه
علی روبهروی نشستن
ضیادر»فرمولیک«
بود.چهشدکهبهاین

برنامهرفتید؟
ما توی مناطق بودیم که 
زنگ زدنــد. خب خیلی 
هم خوشحال شدم. یعنی 
خیلی های دیگر هم اگر 
می  کردند  ذوق  بودنــد 
برنامه علی  که میهمان 
ضیا شــده اند. شماره را 
»بی آزار  آقای  گویا  هم 
تهرانی« داده بودند به 

آن ها. 

ندارید ابایــی 
ازاینکــهبگویید
خوشحالشدید؟

بدون تعــارف نه. تازه 
احسان  مجری اش  اگر 

علیخانی بود، بیشتر هم خوشحال می  شدم. مهران مدیری اگر 
بود که اصالً ســکته می کردم. )می  خندد( خب همه چیز هم 
خیلی ســریع اتفاق افتاد. یعنی بر حسب یک اتفاق، یکدفعه 
توی دو، سه روز من میهمان یکی از پربیننده  ترین برنامه های  

زنده تلویزیون  شده بودم.

ایندرحالیاستکهخیلیهاازشمابهایندعوت
مستحقتربودند.یعنیبیشترکارکردهبودندیاسابقه
بیشتریدراینامورداشتند.ولیتقدیراینطوررقم

خوردهبودکهشمابشویدمیهمانعلیضیا.
بله. من همان جا هم گفتم که خیلی ها از من الیق تر هستند 
به این دعوت. حاال جالب اینکه اطرافیان که فهمیدند، هر کدام 
زنگ می زدند و یــک چیزی می  گفتند. یکی می  گفت: »یک 
جوری صحبــت کن که مردم لذت ببرنــد«. یکی می  گفت: 
»تو نماینده همه بچه های جهادی هستی...«. یکی  می گفت: 
»بــا همان لباس جهادی و کفش های گلی ات برو...«. باز یکی 
زنگ می  زد که »شومن بازی درنیاری ها... قشنگ لباس مرتب 

بپوش و برو...« خالصه قصه ای شده بود.

کدامنصیحتراگوشکردید؟
خدا را شــکر توانستم از طریق یکی از دوستان مشاوری پیدا 
کنم و مشــورت بگیرم، ولی خب اصالً شرایط طوری نبود که 
بشود تدارک ویژه ای دید. این بود که بدون عبا و با همان سر و 

وضعی که در منطقه بودم، رفتم سر برنامه.

چرابدونعبا؟
اصالً از مشهد عبا نبرده بودم. خب خیلی ها توی هواپیما تعجب 
کرده بودند که این دیگر چه جور شیخی است. توی برنامه هم 

اگر دقت کرده باشید، یک شال سر شانه ام انداخته  بودم. 

کلیپهاییهمکهازبرنامهدرشبکههایاجتماعی
آمد،شــایدخیلیمرتبطبافضایگفتوگووقضایای
مربوطبهســیلنبود.مثالًجاهایــیدربارهامیرتتلو
صحبتشدهبودیاجاییکهشمادربارهپخششدن

برنامهنودصحبتکردید.
از »فرمول یک« جاهایی اش بیرون آمد که من نمی  خواستم. 
خب رسانه ها بازی خودشان را دارند و ما را هم توی همان بازی 

انداختند. خیلی از دوستان هم که به ما خرده گرفتند برای آن 
برنامه، همه برنامه را ندیده بودند. شاید قضاوتشان درباره هفت، 

هشت ثانیه از برنامه بود. 

ازآنطرفهمولیبعضیهااستقبالکردند.
واکنش ها متفاوت بود. مثالً کانالی برای من نوشته بود که این 
آقا که حاال مطرح شــده، مسئولیت هایی هم دارد. در صورتی 
که من گفتم کجا زندگی کرده ام. ماشینم هم آردی مدل 84 
اســت. پدرم هم کارگر بودم. با افتخار می  گویم که کارگرزاده 
هستم. حقوقم را هم که توی همان برنامه گفتم که یک میلیون 
تومان است. حاال نمی خواهم ادعا کنم همه طلبه ها حقوقشان 
یک میلیون تومان اســت. ممکن است طلبه هایی باشند که 
شغل های دیگری داشته باشند، ولی طلبه هایی هم هستند که 

با همان شهریه زندگی می کنند. 

پسحسابیقضاوتشدید.
بلــه. االن آمده اند به من می گویند چــرا توی برنامه یک 
»قــال الصادق)ع(...« نگفتی؟ خب این ها که نمی  دانند من 
با چه شرایطی توی برنامه رفتم. فکر کنید من شب قبلش 
بین ســیل  زده ها بودم، فردا شده بودم میهمان برنامه علی 
ضیا. کســی هم خبر ندارد من با چه وضعیتی توی برنامه 
رفته بودم. چند جای لباســم توی همین روزها پاره شده 
بود. اصاًل قبا همراه نداشــتم. ســه روز هم بود که حمام 

نرفته بودم.

بگذاریدبرسیمبهاینجا.شماناخواستهفرصتیبه
دستآوردیدکهبتوانیدمثلیکسلبریتیبهمناطق
سیلزدهکمککنید.اینمسیرشروعشدودر»فرمول

یک«بهاوجرسید.حاالمیخواهیدادامهبدهید؟
نــه. من آدم این کار نیســتم. خب خیلی از دوســتان لطف 
داشته اند و از طریق ما کمکی به مناطق کرده اند، ولی من قرار 

نیست این مسیر را ادامه بدهم. 

چرا؟
چون اقتضائاتی دارد. چون مثل همان هفت ثانیه ای است که 
رســانه های جنجالی می  خواهند. من ولی آدم این جنجال ها 

نیستم. من سلبریتی نیستم.
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تا به خودم آمدم، کلیپم همه جا پخش شده بود
اینلباس،لباسنوکریمردماست

حجت االســالم احمدیان آدم بی  تعارفی است، این  قدر که ابایی 
ندارد از اینکه بگوید از معروف شــدن خوشحال شده است. او هر 
چند شــاید در این مسئله با خیلی از هم  لباس هایش هم عقیده 
نباشــد، اما نگاهش این است که در این مواقع اتفاقاً باید ریا کرد. 
برای همین هم هست که ماجراهای این روزها را با همه جزئیاتش 
تعریف می کنــد. او البته این را هم پذیرفتــه که افراد مختلف، 

برداشت های متفاوتی از این قضایا دارند. 

قضیهپخششدنکلیپچهبود؟
من که از آق قال برگشتم، کم کم کلیپ پخش شد. بعد هم عالوه بر 
شبکه های اجتماعی، اخبار سراسری و شبکه خبر و بقیه هم فیلم 
را پخش کردند. بعد هم محمد دالوری از برنامه »تهران 20« زنگ 

زد برای گفت  وگو و خالصه ماجرا پیچید.

بیشترگفتوگوهادرچهفضاییبود؟
بیشــتر در فضای تحکیم وحدت. خــود من هم روی این قضیه 

خیلی ُمِصر بودم. 

بدونتعارف،تویدلخودتانچهخبربودازاینکهاین
کلیپاینقدرپخششده؟

خیلی خوشحال بودم. خوشــحال از اینکه معروف شده بودم، از 
اینکه این کلیپ دیده شده، از اینکه کاری کرده ام که اگر رهبری 

ببینند، خوشحال می  شوند. 

نگرانریاشدننبودید؟
توی برنامه »فرمول یک« هم گفتم کــه »بیایید برای ایران ریا 
کنیم«. آقای پرویز پرستویی شما هم بیا ریا کن. االن شما توی 
کشورهای اروپایی و آمریکایی یکجا یک کشیش یا پاپ پیدا کنید 
که رفته باشــد کمک مردم. ولی دیدید که طلبه ها چقدر در این 
ایام همــراه مردم بودند. چرا؟ چون ما این لباس را لباس نوکری 

مردم می دانیم. 

پسوقتیدوبارهبرگشــتیدآققــال،قضیهخیلی
متفاوتبود؟

بله. خب بعضی ها می  شناختند من را. بعد هم فهمیدم آن کلیپ 
بین اهل سنت منطقه خیلی بازخورد خوبی داشته. حتی همان جا 
هم بعضی از افرادی که من را شناخته بودند، به ائمه جمعه منطقه 
معرفی می  کردند و ائمه جمعه اهل سنت هم خیلی برخورد خوبی 
داشتند. خب می  دیدم که این حادثه خیلی سخت، بهانه ای شده 

برای علقه بیشتر بین ماها.

روایتمحسناحمدیان،طلبهمشهدیکهکلیپفعالیتجهادیاشدرسیلآققالراهمهدیدهاند

خدمت به وحدت

»محسناحمدیانیزدی«ازآنآدمهاییاستکهیکهوهمهچیزدستبهدست مردم/مسعودنبیدوست
همدادهتایکشبهمطرحشکند؛طلبهسطحسهحوزهعلمیهمشهدکهقصهاشازیککلیپچندثانیهایشروع
شد؛کلیپیازسیلآققالکهاورادرحالینشانمیدادکهیکیازعلمایسنوسالداراهلسنتراپشتکرده
است.اوبعدازآنکلیپ،سوژهچندبرنامهتلویزیونیشدوآخرهمرسیدبهبرنامهپربیننده»فرمولیک«؛اتفاقی
کهبدونتعارفمیگویدموجبذوقششده.درروایتروزنامهقدسازاو،دربارههمهایناتفاقاتگپزدهایم.اواز
ماجرایآنکلیپگفته،ازروزهاییکهکلیپشاینطرفوآنطرفپخششدهوازروزهاییکهگرفتارحاشیههای

ناخواستهایشدهاست.

 از اینکه قرار بود جلوی »علی ضیا« بنشینم، خوشحال بودم

من سلبریتی نیستم



درک  میـری   محمـدجـواد   
و  انتظـار  گفتمـان  جامع نگـرانه 
مهدویت و ظرفیت های بی نظیرش، 
از  فراتر  را  آن  موجب خواهد شد 
یک دغدغه درون دینی، بستری برای تحول آفرینی 
آینده  نگرانه فرهنگی و تمدنی در تعامل با تحوالت 
جهانی بیابیم. این نگاه فعاالنه و رو به جلو که با 
انقالب اسالمی ایران و ظهور امام خمینی)ره( در 
عرصه تحوالت جهانی آغاز شد، تا امروز نیز پرچمدار 
برای گفتمان  بسیاری  تمدنی  و  فتوحات معنوی 
اسالم ناب در دنیای معاصر بوده است. اما برای اینکه 
از این پس در عرصه مهم و راهبردی مهدویت، دچار 
ضعف یا انحراف نشویم، باید که نگاه دوباره ای به 

تجربه دهه های اخیر بیندازیم.

  انتظار فرج، هویت بین االدیانی، گفتمان 
انقالبی

آنچه امروزه با ادبیات »مهدویت« شناخته می شود 
همان گفتمان »انتظار فرج موعود« )به عنوان یکی 
از مصادیق اتم فرج اســالم و اصالح امور مسلمین( 
است که مذاهب گوناگون اسالمی بر مدار شخصیت 
مقدس »مهدی موعــود« از »آل محمد)ص(« آن را 
شــناخته و بدان معتقدند. این گفتمان از سویی از 
موضوعات مشترک اسالمی )بلکه فرا اسالمی( بوده 
و از دیگر سو از امتیازات خاص تشیع دوازده امامی 
نیز هســت، چرا که این مذهب، تصویری کامل از 
شخصیت موعود و جهان پس از ظهور او ارائه می دهد. 
به هر روی، انتظار فرج مهدی موعود )عجل اهلل فرجه 
الشریف( به تنهایی هم یکی از ممتازترین راهبردها 
برای حیات و حرکت اصیل، کارآمد و رو به جلو برای 
پیروان اسالم حقیقی است و هم یکی از جذاب ترین 
محمل های گفت وگوی معتقدان به مهدی موعود، 
با گستره وســیع فطرت آرمان گرا و معنویت خواه 
انســان امروز را فراهم آورده است. انقالب اسالمی 
ایران نیز با پیراســتن گرد و غبار از چهره اســالم 
ناب محمدی )صلی اهلل علیــه و آله( فصل تازه ای 
در تبیین مفهوم انتظــار و ایجاد زمینه های عملی 
آن گشوده و با تفسیرهای نادرست از مفهوم انتظار 
به مقابله برخاســت. در ادبیات انقالب اســالمی، 
نیمه شعبان »روز جهانی مستضعفین« نامیده شد، 
انتظار فرج »انتظار قدرت اســالم« تعریف شد و در 
این راســتا کمابیش چالش هــای نظری و میدانی 
متنوعی نیز با برخی داعیه داران انتظار فرج صورت 
گرفت که مرور آن فرصتی دیگر می طلبد. اکنون در 
گام دوم انقــالب و در آغاز پنجمین دهه عمر 
نظام جمهوری اسالمی ایران، در گرماگرم 
نبرد جهانی اراده ها- که بیش از پیش 
بر مدار نبرد گفتمانی و معنایی دایر 
شده است- شایسته است مجموعه 
ادبیــات و عملیات منســوب به 
مقوله مهدویت را به 
آسیب شناسی  

واقع بینانه و غیرشــعاری گذاشــته و ظرفیت ها و 
داشــته های پربهای گفتمان اســالم ناب و انقالب 
اسالمی را در این زمینه بازشناسی کنیم تا بتوانیم آن 

را دستمایه گشودن افق های تازه قرار دهیم.

  ظرفیت شناسی گفتمان انتظار
پیــش از آنکــه بخواهیم به شــیوه مألــوف، باب 
خودانتقادی و آسیب شناســی درون گفتمانی را باز 
کنیم، باید بدانیم از چه گنجینه و چه فرصت هایی 
در این مقوله برخورداریم. بعالوه، »انتظار« همان امید 
حقیقی به تحقق آرمان هاست. پس نخستین گام، 
شــناخت فرصت ها و ظرفیت های بیرونی و درونی 
جبهه حق در این عرصه و امید بستن به بهره گیری 
صحیح از آن هاست. شاید یک فهرست بسیار گذرا 

از این جنبه های امیدبخش عبارت باشند از:
 ســنت قطعی الهی برای تحقق ظهور و تحقق 
عدل کلی در دورانی که بشر تحت تربیت هدایت 

تشریعی، تاریخی و فطری خداوند تربیت می یابد.
 ظرفیت ذاتی موضوع مهدویت و انتظار در مکاتب 

فکری مختلف، ادیان جهان و مذاهب اسالمی.
 مجموعــه معارف و میراث غنــی اهل بیت)ع( 
در حوزه مهدویت و شــناخت مهدی موعود)عج( 
و زمانه او و امتــداد آن در آثار و خدمات علمی و 

عملی علما و زعمای تشیع.
 میراث اندیشه انقالب اسالمی، قول و فعل امام 
خمینی)ره( و رهبر حکیم انقالب و نیز استقرار و 
ثبات نظام جمهوری اسالمی در جهت زمینه سازی 

حقیقی برای ظهور.
 تحوالت جاری جهانــی و منطقه ای که جدا از 
ریشــه ها و نتایج متفاوت، نوعــی برانگیختگی و 
آمادگی بیــش از پیش اذهان خواص و عوام برای 

تحوالت پرشتاب تر جهانی را به دنبال دارد.
 جایگاه ممتــاز و هویتی انقــالب و جمهوری 
اسالمی ایران در معادالت جهانی و منطقه ای بویژه 

بین ملت های منطقه.
 اقبال عمومی بالفعل نســبت به اصل موضوع 
مهدویت در ایران اسالمی و کشورهای منطقه، جدا 

از کیفیت و انواع نگرش ها در این حوزه.
 نسل جوان فرهیخته و انقالبی کشور که از نظر 
تعلق خاطر دینی، دانش روزآمد، احساس هویت و 
نیز مؤلفه های نوین قدرت فرهنگی دارای امتیازات 

ویژه ای هستند.
 گســتردگی، تنوع و نفوذ ابزارهای رسانه ای با 

ویژگی تعاملی، فارغ از انواع تهدیدهای بالفعل آن.
 موفقیت هــا و توانمندی های جریــان دینی و 
انقالبی در عرصه هنر و ادبیات، فارغ از چالش های 

فعلی ارتباط با مخاطب عمومی.
 حضور و تجربه نهادها، مطالعات و بدنه تخصصی 
مهدویت در کشــور، فارغ از تنوع نتایج یا کارایی 

بالفعل آنان.
 میراث معرفتی اندیشمندان ایران اسالمی از دوران 
نخست تا امروز، در حوزه معارف دینی و علوم انسانی 

بویژه در عرصه علوم اجتماعی، 

فارغ از کم و کیف حضور بالفعل این میراث یا نخبگان 
در عرصه فهم و مدیریت تحوالت اجتماعی.

  آسیب شناسی آسیب شناسی ها
و اما در باب شناخت چالش ها و آسیب ها، می توان 
دو گونه رفتار کرد. نخســت اینکه به تکرار کلیاتی 
در نقد جریانات مدعی و منحرف بســنده کنیم که 
صدالبته در جای خود، تذکر و تعمق در این باره هم 
الزم است. گونه دوم که باید در این فرصت مغتنمش 
شــمرد، آسیب شناســی درون گفتمانی و شناخت 
نقایصی اســت که خود در این زمینه گرفتار آنیم و 
مخاطب آن جریانات سالم تر و دلسوزتری هستند که 
به این گفتمان اهتمام می ورزند. با این نگاه، برخی 
از مهم ترین آسیب های عرصه فعالیت های مربوط به 
حوزه مهدویت در کشور را- فارغ از ریشه های نظری 
و تاریخی که طرح آن نیز مجال دیگری می طلبد- 

می توان این گونه برشمرد:
 غفلت از ظرفیت های »جهانی« و »امتی« 
مهدویت: با وجود آنکه اشــتراک ادیان و مذاهب 
گوناگون بر ســر موضوع مهدویت تا حدود زیادی 
تبیین نظری شده و شهرت عمومی نیز یافته است، 
عمالً این مبحث بیشــتر برای احتجاج کالمی یا 
افتخار هویتی به کار رفته است. متأسفانه نام گذاری 
نیمه شعبان به عنوان »روز جهانی مستضعفین« نیز 
اندک اندک فراموش شــده و جــز درج در تقویم 
رســمی جلوه دیگری در فرهنگ عمومی و تولید 
محتوای رســانه ای امروز ما ندارد. در عوض، آنچه 
از موعود، انتظار و مقوله ظهور به شــکل سنتی در 
اذهان رسوب کرده و در تولیدات هنری و رسانه ای 
رسمی و غیررسمی به شکل جدی ترویج می شود، 
خواسته یا ناخواسته صرفاً یک قرائت درون مذهبی 
و حتی احیاناً ضدیت برانگیز است که قدرت مفاهمه 
جدی با جهان اســالم را از ما سلب می کند، چه 
رســد به اصحاب ادیان جهان. بحث هرگز بر سر 
ارائه یا عدم ارائه معارف خاص شــیعی در این باب 
نیســت. برعکس، تبیین و ترویج کامل و صحیح 
معارف و کالم ائمه، مایه ایجاد اشتراک و »احیای 
امر« ائمه)علیهم السالم( می شود. دقیقاً بحث بر سر 
همین قدرت تبلیغ صحیح و ایجاد مشترکات جدید 
بر پایه مشترکات پیشین در تراز روش و منش خود 
اهل بیت)ع( و کنار زدن عادات و تصورات عامیانه و 

غلط در این خصوص است.
 تقلیل مهدویت و انتظار از »موضع عام« به 
»موضوع خاص«: مهدویت امروزه بیشتر از آنکه 
یک نگرش عمومی، جدی و راهگشــا برای ورود 
به مقوالت متنوع و حل مســائل گوناگون باشد، 
اغلب موضوعی صرفاً تخصصی شده که اصحاب و 
احیاناً تشکل های خاص و بودجه های ویژه خود را 
دارد و در مقاطع و مناسبت های خاصی نیز مورد 
توجه ویژه قرار می گیرد. صدالبته نه در تقسیم کار 
است  بد  تخصصی 
و نــه بهره گیری 
ظرفیت هــای  از 
یــا  مناســبتی 
بخشی. اما سکوالر 
کردن و تقلیل گرایی 
در این مقوله از آنجا 
آغاز می شود که به 
همین حد بسنده 
کنیــم. تفکیک 
مهدوی  معارف 
کالن  مجموعه  از 
معارف اســالم ناب و 
صرفاً دامــن زدن به آن 
دسته از مباحث نظری که 
مستقیماً مربوط به مهدویت 
است به جای ترویج مجموع 
معارف اساســی شــیعی و 
الگوی فرهنگی و سیاسی قرآن 
و اهــل بیت)ع(، نتیجه تقلیل 
ناخواسته اســت. چه بسیار 
دانشــجویی  محیط های 

فعالــی که آموزش هــای چندالیــه مهدویتی یا 
تعلق خاطر بــه چند موضوع کلیشــه ای رایج در 
محیط های مربوطه، حجاب راهشــان شــده و از 
ایفای نقش نهایی بازشان داشته است. این آسیب 
در درجه نخست ناشــی از ضعف تربیت معرفتی 
جامع و روزآمد و غفلت از چارچوب کالن اســالم 

ناب محمدی است.
 بازنمایی کلیشــه ای مهدویت در هنر و 
رسانه: مهدویت با تمام اهمیت پیش گفته، عالوه 
بر کلیشه های مفهومی، گرفتار کلیشه های فرمی 
نیز شده است. کمبود تولیدات فاخر و البته پرمغز 
هنری و رســانه ای، موجب شده است تداعی های 
امروزیــن موضوع مهدویــت در فرهنگ عمومی 
و حتی در تولیدات رســانه ملی، صرفاً نمادهایی 
باشــد که در جای خود معنا دارنــد اما توقف در 
آن ها بی معناست. تصویر گل نرگس، تصویر گنبد 
و گلدســته های مســجد مقدس جمکران، تابلو 
انتظار استاد فرشــچیان، نغمه های مرحوم کافی 
و... نمونه های خوب تر این کلیشه هاست که در آن 
متوقف شده ایم. در جهانی که نبرد فرهنگی در آن 
هر لحظه با خلق یا فرآوری نام ها، نمادها، آیین ها و 
محصوالت هنری گوناگون معنا پیدا می کند، باید 
که ضمن حفظ خاطــرات و مواریث و آثار خوب 
گذشته، طرحی نو برای معرفی موعود به مخاطبان 

جدید و بالقوه این گفتمان درافکنیم.
 فقدان ابتکار علمی و پیشرانی تمدنی: با 
وجود قابلیت های ذاتی گفتمان و نظریه مهدویت، 
این عرصه نتوانسته به یک چارچوب نظری کالن 
و پیشــران برای تحوالت اجتماعی و تمدنی بدل 
شــود. مهدویت در عرصه سیاست، اقتصاد، علم، 
فرهنگ و... نهایتاً به یک ســوژه بدل شده است و 
نه گفتمانی جهت بخش و الهام بخش در ســطوح 
ملی و بین المللی. این ناشی از ضعف نظریه پردازی 
عمیق و روزآمد در این حوزه مهم هم هســت. در 
واقع بســنده کردن به جنبــه تبلیغی و ترویجی 
مهدویت و غفلت از ظرفیت های معرفتی آن، سبب 
شــده اســت اغلب )و البته نه همه( همایش های 
علمی و مقاله نویسی های رنگارنگ در این حوزه نیز 
بیشتر جنبه »ترویجی« داشته باشند تا »پژوهشی«. 
فقدان »مسئله« و نیز ساده انگاری درباره چالش ها یا 
ظرفیت های مقوله مهدویت در حوزه فلسفه تاریخ، 
علوم اجتماعی، فرهنگ و ارتباطات و... نقطه کانونی 

غربت این مقوله سهل و ممتنع است.
 تقلیــل »آسیب شناســی انتظــار« به 
مهم  موضوع  محدود:  جریان شناســی های 
دشمن شناسی و آسیب شناسی در عرصه مهدویت 
در عمل به سویی رفته است که بیش از آنکه بن مایه 
معرفتی و مکتبی مخاطب را تقویت کند، او را درگیر 
نوعی جریان شناسی تاریخی انتزاعی یا رمزشناسی 
می کنــد. وقتی معرفی و نقــد »وهابیت، بهائیت، 
شیطان پرستی، مدعیان دروغین مهدویت، انجمن 
حجتیه و...« بدون اتکا به شناخت تاریخی دقیق و 
نیز بدون مبانی و مقدمات صورت  گیرد، مخاطبان 
بیشــتر پاره ای نکات شگفت انگیز یا جالب توجه 
می شنوند بی آنکه لزوماً نسبت به بازی ناخواسته در 
پازل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دشمن مصونیت 
کافی یابند. مبانی و مقدمات دشمن شناسی یعنی: 
شناخت جریان حق و دوست شناسی بر اساس آن، 
شناخت زمینه های تشــّبه به مسلک دشمن در 
زندگی منتظران، تفکیک دشمنان اصلی و فرعی، 
 شناسایی مزیت های باطل در تشّبه خود به حق و... . 
بدون این ها، سلسله ای از مباحث جریان شناسی و 
آسیب شناسی، کارکردی حداقلی خواهند داشت، 
قدرت اقناع و تأثیرگذاری اجتماعی و عملی گسترده 
نخواهند یافت و حتی احیاناً درکی کاریکاتوری و 
نه معقول از جبهه طیف بندی شده و به هم پیوسته 
»تحجر، نفاق، شرک و کفر«ی که در مقابل اسالم 
ناب محمدی قرار گرفته  است ارائه خواهند داد. این 
گونه ممکن اســت مخاطبی که بسیار اغراق شده 
علیه انجمن حجتیه چیزها بداند و گوید، همزمان 
خود حامل یا مبلغ روش ها و جهان بینی خاص و 

پیچیده و احیاناً بی غرض آنان نیز باشد.

  غلبه تصدی گری بر سیاســت گذاری و 
هدایت گری: اهتمــام مثبت به مقوله مهدویت 
پس از انقــالب در پیچ و خــم آزمون و خطای 
سیاست گذاری ها، گرفتار نوعی دولتی سازی غلط 
نیز شده است. خالی گذاشتن برخی عرصه های 
راهبــردی و در عوض ورود بــه برخی عرصه ها 
که مردم باید در آن مشــارکت حداکثری داشته 
باشند، نتیجه این مسیر است. تولید محصوالت 
غیرفاخر نیز ثمره برخی بودجه های صرف  شده 
در ایــن حوزه بوده اســت. در مقابــل، اقدامات 
ضروری حاکمیتی مثل حمایت از تولید و توزیع 
)و نه فقط مصرف( محصوالت فاخر، الگوســازی 
و ذائقه ســازی، هدایــت و جهت دهی گفتمانی، 
اصالح ســازوکارهای موجــود و... کمتر در این 
زمینه مورد توجه جدی قــرار گرفته و به بحث 
گذاشته شده است. ارزیابی مجموعه های بزرگ 
دولتی یا مردم نهاد که در طول دهه های گذشته 
حتی گاه با هدف رفع آسیب های قبلی، در این امر 
وارد شده اند و بررسی نقاط مثبت و منفی کارنامه 
خدمات آنان نیز خود قصه دیگری است که باید 

در جای خود حکایت شود.

  چه باید کرد؟
تمام آنچه به عنوان آسیب شناســی مطرح شد، 
به معنای منفی بودن کارنامه کسانی نیست که 
در این حوزه سال ها کوشیده و خدمت کرده اند. 
بحث بر سر پوســت اندازی نظری و عملی ما در 
گام دوم انقالب در حوزه مهم مهدویت و گفتمان 
انتظار موعود اســت. اقتضای غنــای ذاتی این 
گفتمان و نیز نیازهــا و ظرفیت های پیش روی 
انقالب اســالمی، خارج کردن آن از کلیشه های 
مفهومی و اجرایی و رسانه ای و... و گسترش دامنه 
آن به حوزه های گسترده تر، نوین تر و عینی تر در 
عرصه فرهنــگ عمومی و مدل هــای مدیریتی 
اســت. در دل هر یک از آسیب شناسی های فوق، 
پیشــنهادهایی نیز مطرح شده اســت. در عین 
حال می تــوان برای بهره گیــری از ظرفیت های 
پیش گفته، کاهش آســیب ها و تغییر در منطق 
و فرایند سیاســت گذاری در حــوزه مهدویت، با 
بهره گیری از نگاه ها و روش ها و انگیزه های جدید، 
اهم رویکردهای پیشنهادی را این گونه مرور کرد:

 احیای مجدد هویت »روز جهانی مستضعفین« 
در نیمه شعبان.

 دامن زدن به جنبه پژوهشی مهدویت، تقویت 
چارچــوب نظری انقالب اســالمی )و دیدگاه آن 
درباره تحوالت اجتماعی، مردم ساالری دینی ذیل 
امامت و...( در این حوزه و نیز مرزگســتری نظری 
آن با اتکا به چالش هــای فکری معاصر معرفت و 

علوم انسانی.
 تولید و توزیع محتوای پیشران و نوین با ماهیت 
»انقالبی )تحول گــرا، عدالتخواه و ظلم ســتیز(«، 
»آینده نگر«، »جهانی« و »کاربردی )مسئله محور(« 

در این عرصه. 
 تقویــت معنای »اجتماعی« )نــه فقط فردی(، 
»حماسی« )نه فقط احساسی(، »امیدوار« )نه تلخ( 
و »مســئولیت پذیر« )نه متوقع( از انتظار، انعکاس 
گفتمان انتظار در سراسر جهان اسالم، پیوند زدن 
مقوله انتظار به حماســه ها و حماسه آفرینان خط 

مقاومت و عزت در تاریخ اسالم و... 
 هدایت دستگاه های فرهنگی به تولیدات هنری 
و رســانه ای فاخــر و متکی به مبانــی محتوایی 

پیش گفته.
 هدایت دســتگاه های فرهنگی بــه طراحی و 
اجرای عملیات های اجتماعی و رســانه ای غنی و 
الهام بخش )نام گذاری، ادبیات سازی، نمادپردازی، 

پویش سازی اجتماعی( در راستای مبانی مذکور.
 برخورد فعال با قابلیت های اجتماعی مهدویت 
به جای نقد نخبگانی آن و نیز بازبینی ساختاری 
و نیز گفتمان ســازی جدید، جسورانه و در عین 
حال عالمانه و جامــع در حوزه نهادها و فعاالن 
ایــن عرصه با بهره گیری از ظرفیت های درون و 

بیرون این مجموعه ها.
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یادداشت اختصاصی آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی 
به مناسبت عید بزرگ نیمه شعبان

طلوع خورشید عدل و مهربانی 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ْکِر أَنَّ الْْرَض  بُوِر ِمــْن بَْعِد الذِّ قــال اهلل تعالي: »َو لََقْد َکَتْبَنا فِي الزَّ
الُِحوَن إِنَّ فِي هَذا لََباَلغاً لَِقْوٍم َعابِِدیَن«. یَِرثَُها ِعَباِدَي الصَّ

 بــا عــرض تبریک میالد پــر خیــر و برکت و مســعود حضرت 
بقیــة اهلل االعظم ارواح العالمین له الفداء به حضور همه منتظران 
ظهور، عرایضی را موْروار خدمت سلیمان مآبان و منتظران حضرت 
تقدیم مي نمایم. هر ســال با فرارســیدن نیمه شــعبان، دل هاي 
شیعیان و چشم به راهان ظهور حضرت صاحب االمر موالنا المهدي 
ارواح العالمین له الفداء، از شــور و شــوق والیت و اشتیاق شرف 
حضور و برقراري حکومت جهاني اســالمي و نجات مســتضعفان 
لبریز مي شود و با برپایي مراسمي این عالقه را اظهار و پیوند قلبي 
و میثاق ایماني و تعهد خود را در عمل به وظایف و مسئولیت هاي 
خطیري که در عصر غیبت، در ارتباط با اسالم، قرآن و والیت اهل 

بیت)علیهم السالم( دارند تجدید مي نمایند.
آری، منتظــران در عین حالی که بزرگ ترین مســئولیت ها را بر 
عهده دارنــد، دارای اجر و قُرب بســیاری نزد پــروردگار متعال 
هستند. حضرت امام سجاد علیه الصالة و السالم مي فرمایند: »إنَّ  
أَْهــلَ  َزَمانِ  َغْیَبِتهِ  َو الَْقائِلِیَن بِإَِماَمِتــِه َو الُْمْنَتِظِریَن لُِظُهوِرِه أَْفَضُل 
ِمــْن أَْهِل ُکلِّ َزَماٍن« کســاني که در غیبت امــام زمان عجل اهلل 
تعالي فرجه الشــریف دین خودشــان را نگــه مي دارند و قائل به 
وجود مبارک ایشــانند و در ایمانشان ثابت قدم هستند، این ها از 
اشــخاص هر دوره و زماني افضل و برترنــد؛ »ِلَنَّ اهلل تََعالَی ِذْکُرُه 
أَْعَطاُهْم ِمَن الُْعُقــوِل َو الْْفَهاِم َو الَْمْعِرَفِة َما َصاَرْت بِِه الَْغْیَبُة َعْنُهْم 
َمــاِن بَِمْنِزلَِة الُْمَجاِهِدیَن  بَِمْنِزلَِة الُْمَشــاَهَدِة َو َجَعلَُهْم فِي َذلَِک الزَّ
ــْیِف« به این خاطــر که خداوند متعال  بَْیَن یََدْي َرُســوِل اهللِ بِالسَّ
به این ها، عقل  و بینشــي عطا فرموده اســت که غیبت، نزد آن ها 
مانند حضور اســت؛ و آن ها را در مقام و منزلت کساني قرار داده 
اســت که پیش روي پیغمبر و در جبهه اســالم با شمشیر جهاد 
مي کردند. »أُولَِئَک الُْمْخلَُصوَن َحّقاً َو ِشــیَعُتَنا ِصْدقاً«؛ کســاني که 
در زمــان غیبت حضــرت حجت علیه الصالة و الســالم بر ایمان 
خودشــان ثابت قدم هستند و هویت اســالمي و شخصیت دیني 
خودشان را حفظ مي کنند، اهل اخالص واقعي و شیعیان راستین 

و اهل عمل هستند.
َعاُة إِلَی ِدیِن اهلل ِسّراً َو َجْهراً« این ها کساني اند که مردم را به  »َو الدُّ
دین خدا دعوت مي کنند؛ احکام خدا را براي مردم بیان مي دارند 
و خودشان و دیگران را به تمّسک به معارف اهل بیت)ع( بخصوص 
حضرت ولي عصر عجل اهلل تعالي فرجه الشریف دعوت مي نمایند؛ 
و مي دانند که امروز هر کسي آن حضرت را نشناسد و از دنیا برود، 
بر حسب روایت مسلّم بین الفریقین به مرگ جاهلیت مرده است.

در روایتــي دیگر پیامبر اکرم صلــوات اهلل علیه و آله مي فرمایند: 
ابِِرینَ  فِي َغْیَبِتِه ُطوبَی لِلُْمتَِّقیَن َعلَی َمَحّبِته«. این چه  »ُطوبَــی  لِلصَّ
سّري بوده است که حضرت رسول صلوات اهلل علیه و آله این طور 
شــیعیان آخرالزمان و مسلمان هاي پایدار و با استقامت در دین را 
تشــویق مي کنند و مقامات و درجــات واالیي را براي این ها بیان 
مي کنند. مي فرمایند: خوشــا به حــال آن هایي که در غیبت امام 
زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صبر مي کنند، یعني در امتحاناتي 

که براي آن ها پیش مي آید پایدار و با استقامت هستند.
همه مردم در عصر غیبت مورد امتحان واقع مي شــوند مخصوصاً 
مســئله حجاب که براي بانوان یکــي از امتحان هاي عصر غیبت 
اســت. االن شرایط طوري شده است و برنامه هایي وجود دارد که 
اســباب نگراني حضرت ولي عصر عجل اهلل تعالي فرجه الشــریف 
است. باید کاري کنیم که ایشان از ما ناراحت نباشند که اگر کاري 
انجام دهیم که مقبول نباشــد، اول کسي که نگران مي شوند خود 
حضرت اســت، چرا که همه اوالد و فرزندان امام زمان محســوب 

مي شوند و به ایشان تعلق دارند.
منتظــر واقعي بدون مّنت به مردم خدمت مي کند و بر آن ها تکّبر 
و فخر نمــي ورزد. منتظر واقعي خوش اخالق ترین مردم اســت و 
بــا بي ادبي و بداخالقي مخالف اســت. از طرفــي هر چه اخالق، 
اســالمي تر و معرفت  دیني و التزام به احکام بیشــتر باشــد، امام 
زمان)علیه السالم( هم آن را دوست مي دارند و براي ایشان افتخار 
اســت که چنین شیعیان و فرزنداني دارند. و در ادامه مي فرمایند: 
»ُطوبَــی لِلُْمتَِّقیَن َعلَی َمَحّبِته«؛ خوشــا به حــال آن هایي که در 
دوســتي امام زمــان عّجل اهلل تعالي فرجه تقــوا و پرهیزکاري را 
هم پیشــه مي کنند؛ آن وقت مي فرماید: »أُولَِئَک َوَصَفُهْم اهلُل فِي 
َِّذیــَن یُْؤِمُنوَن بِالَْغْیبِ  َو َقالَ  أُولِئَک ِحْزُب اهللِ أاَل إِنَّ  ِکَتابِِه َو َقالَ  ال
ِحْزَب اهللِ ُهُم الُْمْفلُِحونَ « این ها کساني هستند که خداوند در قرآن 
توصیفشان کرده و فرموده اســت که این ها ایمان به غیب دارند، 
یعني به وجود مبارک امام زمان علیه الصالة و السالم اعتقاد دارند 
و هم این ها حزب خدا هســتند، بدانیــد که حزب خداوند متعال 

رستگارانند.
جامعه منتظر، تمّدنش اسالمي و برگرفته از قرآن مجید و براساس 
َک  »تََعالَْوا إِلَی َکلَِمٍة َســَواٍء بَْیَنَنا َوبَْیَنُکْم أاَل نَْعُبَد إاِل اهللَ َو ال نُْشــرِ
بِِه َشــْیئاً...« و »اَل َفضَل لعربي علي عجمي« و هدایت هاي وحیاني 

و قرآني است.
جامعــه منتظــر، جامعــه اســالم نــاب پیــرو والیــت اهــل 
بیت)علیهم الســالم(، اسالم اندیشه و اســالم هویت و شخصیت 
اســت؛ از هر سو و هر طرف به اسالم منتهي مي شود و مشروعیت 
هــر برنامه و هر اقــدام و هر نمایش و همایــش را با هدایت هاي 

اسالم مي سنجد.
در جامعه منتظر، زن و مرد، مســلم و مســلمه، مؤمن و مؤمنه، 
منتظر و منتظره با هم در تشکیل هویت اسالمي تشریک مساعي 
دارند. در این جامعه، بانوان کرامت ویژه و خاص دارند و با مردان 

بیگانه اختالط ندارند.
این ها و ده ها ویژگي پســندیده دیگــر از امتیازات جامعه منتظر 
ظهور اســت. در نیمه شعبان المعّظم هم که روز یادآوری و تذّکر 
مکتب بــزرگ و معرفت بخش انتظار اســت، بایــد منتظران آن 
حضرت جشن بزرگ میالد را در سراسر گیتي با شکوه و معنویت 
برگــزار کنند و به دنیــا اعالم دارند روز نیمه شــعبان یعني روز 
نجات بشر از ظلم و ستم و تاریکي ها، روز نور و علم و دانش، رفاه 
و آســایش همه مردم جهان و در یک کلمه روز طلوع خورشــید 
عدالت و مهرباني، صفا و صمیمیت، سعادت و خوشبختي. به امید 
روزي که حاکمیت قرآن و مکتب نوراني اهل البیت)علیهم السالم( 

َُّهم یََرونَه بَعیداً َو نََراُه َقریباً«. در سراسر جهان برقرار شود؛ »إن

اندیشه

درنگی درباره گفتمان انتظار و مهدویت در گام دوم انقالب اسالمی، به مناسبت »روز جهانی مستضعفین«

انتظار؛ امیدوارانه،  انقالبی،آینده نگر
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 انصاری فرد در فهرست بهترین گلزنان 
دهه اخیرالمپیاکوس 

ورزش: نام کریم انصاری فرد، مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان در فهرست 
بهترین گلزنان تیم المپیاکوس یونان در یک دهه اخیر قرار گرفته است. سایت 
نوا اسپورت یونان نوشته است: »مهاجم ایرانی که در نیمه فصل 2016-17 
از پانیونیوس به المپیاکوس پیوست از فرصت به دست آمده برای گلزنی در 
تیم جدیدش اســتفاده کرد. هر چند کریم انصاری فرد در 9 بازی ابتدایی 
خود نتوانست گلی به ثمر رساند، اما در مجموع 25 بازی زننده 17 گل برای 
المپیاکوسی ها بود و به عنوان دومین گلزن برتر سوپرلیگ یونان پس از مهاجم 

تیم پائوک انتخاب شد«.

اسماعیلی ادامه فصل را از دست داد
ورزش: فرشید اسماعیلی از ناحیه عضله زیر شکم دچار مصدومیت بود و 
پزشکان استقالل چند ماه پیش به او گفته بودند که باید جراحی کند. با این 
حال اسماعیلی تصمیم گرفت به دلیل بازی های حساس استقالل، جراحی 
را به پایان فصل موکول کند اما او در بازی با ماشین سازی به دلیل درد زیاد 
تعویض شد. به همین دلیل و با توجه به شدت درد، باید زیر تیغ جراحی برود.

اسماعیلی با توجه به شدت مصدومیت، تا پایان فصل جاری قادر به همراهی 
استقالل نخواهد بود.

بی غم، سرمربی گیتی پسند شد
ورزش: سرمربی مشهدی و موفق فوتســال کشورمان به عنوان سرمربی 
گیتی پسند اصفهان انتخاب شد. مدیران باشگاه گیتی پسند اصفهان در 
روزهای اخیر با حمید بی غم، سرمربی پیشین تیم فوتسال مس سونگون 
مذاکره کردند و در نهایت پس از انجام توافقات، بی غم به مدت یک فصل به 
عنوان سرمربی گیتی پسند انتخاب شد.بی غم دو سال پیش با مس به قهرمانی 

لیگ برتر و فصل گذشته به قهرمانی مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت.

بودیمیر با پرسپولیس به دبی رفت
ورزش: درحالی کــه ماریو بودیمیر مهاجم کروات پرســپولیس به دلیل 
مصدومیت بازی مقابل ذوب آهن را از دســت داد، اما این بازیکن همراه با 
سرخپوشان راهی دبی شد. پزشکان پرسپولیس روی بودیمیر کار می کنند 

و در تالش هستند تا این بازیکن را برای بازی با االهلی عربستان آماده کنند.

هدیه کاشانی به برانكو
ورزش: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس صبح دیروز 
نشستی را با برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوشان داشتند. در این جلسه 
درباره مباحث مختلفی صحبت شــد.در ابتدای جلسه صبح دیروز جعفر 
کاشانی  رئیس هیئت مدیره پرسپولیس یک انگشتر نفیس عقیق به پاس 

تالش و زحمات برانکو به وی اهدا کرد.

قلعه نویی: از شرایط سخت خارج شدیم
ورزش: امیر قلعه نویی سرمربی سپاهان با بیان اینکه از شرایط سخت خارج 
شدیم در مورد این موضوع که آیا امسال سپاهان می تواند به ششمین قهرمانی 
با او دســت پیدا کند، گفت:  ما با امید زنده هستیم، در نیم فصل دوم الحق 
واالنصاف از لحاظ موقعیت گل بهترین تیم بودیم، ما فرصت داریم تا جمعه) 
دیروز( استراحت کنیم و خوشحال باشیم، از شنبه به دنبال بازی با پرسپولیس 

خواهیم بود و مطمئنم آن بازی از بازی های خوب ما خواهد شد.

فرشید باقری تا پایان فصل محروم شد
ورزش: با وجود تاکید و اصرار چندین باره وینفرد شفر و کاپیتان های استقالل، 
امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه استقالل تاکید کرد فرشید باقری تا آخر 
فصل جایی در تیم ندارد.با اعالم فتحی، فرشــید باقری تا پایان فصل حق 
همراهی آبی پوشان را ندارد و در چنین شرایطی، باید منتظر واکنش وینفرد 
شفر بمانیم. شفر در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی با ماشین سازی اعالم 
کرده بود که برای بازگشت فرشید باقری به تمرینات به فتحی نامه نوشته و 
به حضور او در تیم احتیاج دارد. زیرا استقالل مقابل پدیده، امید نورافکن را به 

دلیل اخراجش در بازی گذشته این تیم در اختیار نخواهد داشت.

کره جنوبی منتظر بازی با ایران
ورزش: فدراســیون فوتبال کره جنوبی دیروز به صورت رسمی اعالم کرد 
که پیشنهاد بازی دوستانه با تیم ملی را به فدراسیون فوتبال ایران ارائه کرده 
و منتظر پاسخ و امضای نهایی اســت. یک مقام رسمی در فدراسیون کره 
جنوبی تأکید کرد مقدمات برگزاری بازی دوستانه با ایران نیز انجام گرفته و 
فقط منتظر امضای قرارداد نهایی با فدراسیون فوتبال ایران هستند که طبق 
هماهنگی های صورت گرفته بزودی جلسه ای بین نمایندگان دو فدراسیون 
برگزار خواهد شــد.در صورت تفاهم و امضای قرارداد زمان دقیق برگزاری 
دیدار دوستانه کره جنوبی و ایران در خرداد ماه سال جاری اعالم خواهد شد.

ایرانپوریان غایب سپاهان درآزادی
ورزش: محمد ایرانپوریان مدافع راست تیم سپاهان که یکی از بازیکنان 
تأثیرگذار این تیم است به دلیل دریافت دومین کارت زرد مقابل سایپا اخراج 
شد تا دیدار هفته بیست و هفتم تیمش برابر پرسپولیس را از دست بدهد. 
سپاهان با 50 امتیاز یکی از تعقیب کنندگان پرسپولیس 55 امتیازی است 
و دیدار هفته آینده این دو تیم می تواند تا حدود زیادی سرنوشت قهرمانی را 

مشخص کند.

در صورت عدم پرداخت مطالبات؛
بشار رسن می تواند پرسپولیس را ترک کند

ورزش:چند روز پیش یکی از رسانه های عربی عنوان کرده بود این بازیکن در 
آستانه انتقال به یک تیم قطری است. خبری که با تکذیب مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس مواجه شد.از قرار معلوم قرارداد رسن با پرسپولیس تنها در صورتی 
قابلیت فسخ یکطرفه دارد که باشگاه پرسپولیس بخش قابل توجهی از قرارداد 
او را نپردازد. در غیر این صورت هافبک تیم ملی عراق برای جدایی از پرسپولیس 
باید مبلغی را بابت رضایتنامه اش بپردازد. باشگاه پرسپولیس قرار است تا پایان 
فصل بخش قابل توجهی از قرارداد رسن را پرداخت کند تا این بازیکن نتواند 

قراردادش را یکطرفه فسخ کند.

 »آرمان گهر سیرجان« 
به لیگ دسته اول صعود کرد

ورزش: تیم فوتبال آرمان گهر سیرجان در چارچوب هفته بیست وششم و 
پایانی گروه دوم مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال، میزبان پرسپولیس گناوه 
بود که به برتری یک بر صفر دست یافت.با این نتیجه، آرمان گهر با 44 امتیاز 
به صدر جدول گروه دوم رسید و به صورت مستقیم به لیگ دسته اول صعود 
کرد.تیم نیروی زمینی تهران با 43 امتیاز، به رتبه دوم جدول گروه دوم رسید و 
در مرحله پلی آف و برای تعیین سومین تیم راه یافته به لیگ یک، به مصاف تیم 

دوم گروه اول یعنی داماش گیالنیان می رود.

ورزش: پرسپولیس چهارشنبه گذشــته در روزی که 
مثل دیدارهای گذشــته اش نبود دو امتیاز حســاس را 
برابر ذوب آهن از دست داد تا فاصله اش با دیگر مدعیان 
قهرمانی کمتر شود. در اینکه پرســپولیس قرار نیست 
همیشه ببرد شــکی وجود ندارد اما بدون شک عوامل 
حاشیه ای پیرامون این تیم که بعد از بازی مقابل سایپا در 
اطراف این تیم دیده شد در تساوی در اصفهان نمی تواند 

بی تأثیر باشد.

  حاشیه سازی خودی ها
بازیکنان پرســپولیس دو روز قبل از بازی حســاس با 
ذوب آهن در یک پست اینســتاگرامی به وضعیت مالی 
باشگاه اعتراض کردند تا نشان دهند در مسائل غیرفنی 
هم هماهنگی خوبی بین آن ها وجود دارد. این پســت 
عدم تمرکز بازیکنان روی شرایط حساس تیم شان را نیز 
بخوبی نشان داد. شاید بهتر بود در روز هایی که مدیریت 
باشگاه پرسپولیس سخت در تالش اســت تا مطالبات 
عقب افتاده برانکو را فراهم و پرداخت کند بازیکنان این 
تیم چند روزی دندان روی جگر گذاشته و حداقل بعد از 
اینکه سرمربی شان پولش را گرفت، عکس العمل نشان 
می دادند. روی سخن بیشتر به کاپیتان های پرسپولیس 
است که این روز ها ترجیح می دهند سکوت اختیار کنند.

  برانكو الگویی برای شاگردانش
سرمربی پرســپولیس در چند ماه اخیر هر موقع پول به 
باشگاه آمده از مدیریت خواسته بازیکنان و دستیارانش 
در اولویت قرار بگیرند و همین مسئله باعث شده حقوق او 
چند ماهی عقب بیفتد، با این حال برانکو حتی یک بار هم 
در مصاحبه هایش به این مسئله اشاره نکرده و بارها تأکید 
داشته دیر یا زود پولش را از باشگاه دریافت خواهد کرد. 
به خالف برانکو، بازیکنان بزرگ تر پرســپولیس چندان 
صبور نبوده و در حالی که چندی پیش پاداش های چند 
صد میلیونی حضــور در فینال لیگ قهرمانان آســیا را 

دریافت کرده اند لب به اعتراض گشوده اند.

  همه علیه مدیرعامل
ایرج عرب در تازه ترین اظهارات خود متذکر شد که همه 
اعضای تیمش در یک قایق سوار هستند و همزمان پارو 
می زنند ازاین رو باید متحد باشند تا این روز های حساس 
را با موفقیت پشت سر بگذارند اما در فاصله چند ساعت 
بعد از این مصاحبه، کاپیتان پرسپولیس به نشانه اعتراض 

به شرایط مالی  پست اینستاگرامی گذاشت و بقیه نفرات 
این تیم هم از او تبعیــت کردند.این اقدام آن ها در واقع 
به نوعی اعتراض به صحبت های مدیرعامل باشگاه برای 
آرامش دادن به تیمش بود، در حقیقت پرسپولیسی ها با 
این کار خودشان را وارد حاشیه، و آرامش را از تیم خود 
دور کردند، در این شرایط شــاید تعطیل کردن تمرین 
فردای بازی با ذوب  آهن از سوی برانکو بهترین تصمیمی 
بود که می  توانست لحاظ شــود. نکته قابل توجه اینکه 
بازیکنان پرسپولیس که اکثراً چند فصلی از حضورشان 
در این باشــگاه می گذرد و تا اینجای کار همه مطالبات 
خود از فصول گذشــته را دریافت کرده انــد، می دانند 
پرداختی به آن ها دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

   درخواست برانكو از بازیكنان
برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در 
حاشیه تمرین دیروز تیمش در مورد جلسه هیئت مدیره 

باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: وقت خیلی کم و کوتاه 
بود، چون باید به تمرین می آمدم. ما در مورد مسائل مالی 
صحبت کردیم و همان طور که می دانید شــرایط خوب 
نیست. از طرفی باشگاه از بازیکنان می خواهد صبور باشند 
تا در فرصت کوتاه مشکل را حل کنند.وی در واکنش به 
اینکه در مورد مسائل مالی دو نامه به باشگاه داده است و 
آیا بعد از نامه سوم قطع همکاری صورت می گیرد، اظهار 
داشــت: به هرحال در این مورد وکیل مــن وظیفه دارد 
این کار را انجام دهد، چون من هــم در قبال آن ها یک 
مسئولیت هایی دارم. حاال بعداً خواهیم دید چه می شود.

برانکو در واکنش به این مســئله که خودش و بازیکنان 
پرسپولیس امروز شــاداب نبودند و آیا این عدم شادابی 
علت خاصی داشــته اســت، تصریح کرد: من همیشه 
می خندم. مشکلی نیســت. به لحاظ ورزشی این اتفاق 
طبیعی اســت، چون هر تیمی می خواهد قهرمان کشور 
را ببرد. بازیکنان تیم های مختلف برخالف ما همیشــه 

قبل و بعد از بازی ما اســتراحت می کنند، اما این روش 
هم برای ما خوب است، چون در این فشردگی روز به روز 
بهتر می شویم و پیشرفت می کنیم. باید روز به روز بهتر 
شویم و اکنون صدر جدول هستیم و مثل سایر باشگاه ها 
چهار بازی دیگر داریم. هر چهار بازی هم برای ماندن یا 

نماندن است.

   قول هیئت  مدیره به برانكو
هیئت مدیره باشگاه پرســپولیس به برانکو ایوانکوویچ 
قول داده نهایتاً تا 13 اردیبهشــت مطالباتش پرداخت 
شود. هیئت مدیره پرســپولیس صبح دیروز با حضور 
برانکو ایوانکوویچ تشکیل جلســه داد و پس از بحث و 
تبادل نظر، اعضای هیئت  مدیره باشگاه به برانکو اعالم 
کردند که تا 13 اردیبهشــت ماه یعنی همان تاریخی 
که در نامه دوم اعالم شــده بود، مطالباتش را پرداخت 

خواهند کرد.

حاشیه های خودساخته سرخ ها در میانه جنگ برای قهرمانی

پرسپولیس به رنگی که ندیدیم

منهای فوتبال

رونالدینیو: در آستانه انتقال به یونایتد بودم
ســتاره ســابق بارســلونا، از اتفاقاتی که منجر به انتقال او به این تیم شد پرده 
برداشت. رونالدینیو می گوید: در آســتانه انتقال به منچستریونایتد بودم. همه 
چیز در 48 ســاعت اتفاق افتاد و اما ساندرو راســل پیش از این پیشنهاد به من 
گفت، اگر من رئیس بارسا شدم، آیا عالقه داری راهی این تیم شوی که من گفتم 
بله. پس من به یونایتد گفتم که بارســا را انتخاب کرده ام و معتقدم این انتخاب 
درست بود. برزیلی ها همیشه بارسا را دوست داشــتند و ما در این تیم، تاریخی 

بسیار خوب داریم.

رونالدو قصد جدایی از یوونتوس را ندارد
چند روزنامه ایتالیایی در گزارش های جداگانه عنوان کردند که کریستیانو رونالدو پس از 
حذف یوونتوس از لیگ قهرمانان بشدت خشمگین شده و قصد جدایی از باشگاه تورینی 
را دارد. اما ادو آگیره، خبرنگار مطرح و دوست صمیمی رونالدو شب گذشته در واکنش به 
این شایعات گفت:» این اخبار که در آن مدعی شده اند رونالدو قصد جدایی از یووه را دارد 
دروغ هستند. رونالدو هرچند ناامید شده اما در یوونتوس احساس خوشحالی می کند و 
هیچ اولتیماتومی هم به سران باشگاه نداده است. در حال حاضر او برنامه ای برای بازگشت 

به رئال هم ندارد ولی شاید در آینده چنین اتفاقی رخ دهد.

از دست رفتن هفته های پایانی سری آ برای دیباال
هافبک هجومی آرژانتینی تیم فوتبال یوونتوس به دلیل مصدومیت تا سه هفته 
دیگر قادر به همراهی این تیم نخواهد بود. پائولو دیباال در جریان شکســت 2 بر 
یک سه شــنبه تیم فوتبال یوونتوس مقابل آژاکس که منجر به حذف بانوی پیر 
از لیگ قهرمانان اروپا شد، آســیب دید و به همین دلیل در بین دو نیمه تعویض 
شد. او به ســبب این مصدومیت دو تا ســه هفته دیگر هم نمی تواند بازی کند و 
به این ترتیب قطعاً دو بازی بعدی بانوی پیر مقابل فیورنتینا و اینتر را از دســت 

خواهد داد.

مسی بهترین بازیكن هفته لیگ قهرمانان
لیونل مسی در نظرسنجی وبسایت یوفا عنوان بهترین بازیکن دور برگشت یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان را از آن خود کرد. بارسلونا در دور برگشت یک چهارم نهایی با سه گل 
بر منچستریونایتد غلبه کرد و راهی نیمه نهایی شد. لیونل مسی در این بازی درخشش 
فوق العاده ای داشت و در 20 دقیقه اول با زدن دو گل، صعود بارسا را تقریبا قطعی کرد. او 
سه شوت در چارچوب داشت که دو تای آنها وارد دروازه شد. برای انتخاب بهترین بازیکن 
هفته لیگ قهرمانان، مسی رقبایی چون ماتایس دی لیخت، سون هیونگ مین و روبرتو 

فیرمنیو داشت اما در نظرسنجی توانست گوی سبقت را از رقبای خود برباید.

ضد حمله

جواد رستم زاده: هفته بیست و ششم رقابت های لیگ 
برتر با شکست تراکتور و شــهر خودرو و پیروزی پر گل 
سپاهان به پایان رسید. این نتایج همگی به سود استقالل و 
پرسپولیس شد و رقابت در صدر را به نقطه جوش رساند.در 
قعر جدول هم کار استقالل خوزستان برای سقوط تقریبا 

یکسره شد.

 آتش بازی سپاهان
عصر پنجشنبه با آتش بازی سپاهان مقابل سایپا شروع 
شد. مردان ژنرال تمام گل هایی که مقابل استقالل نزده 
بودند را به تیم دایی زدند تا نتیجه عجیب 5 بر 2 رقم بخورد 
و ســپاهان در کورس بماند . در این  بازی که به میزبانی 
سایپا برگزار شــد مردان دایی هرگز نشــانی از تیمی که 
مقابل استقالل و پرسپولیس به میدان رفته بود نداشتند. 
بخصوص در نیمه دوم که سپاهان هر توپی روی دروازه این 
تیم برد گل شد. استنلی در این بازی با گلی که به ثمر رساند 
به قله گلزنان برتر لیگ برگشت و دیگر گل های زردپوشان را 
شهباززاده ، کریمی و کومان )2گل( به ثمر رساندند. پیروزی 
سپاهان دراین بازی و شکست تراکتور حساسیت نبرد با 
پرسپولیس را چند برابر کرد. دربی جنوب بین نفت مسجد 
سلیمان و استقالل خوزستان هم پنجشنبه با نتیجه صفر 
برصفر تمام شد تا آبی های خوزستان عمال شانسی برای 
ماندن نداشته باشند. اگر چه هنوز 12 امتیاز دیگر در لیگ 
مانده اما بعید است تیم های باالدستی استقالل خوزستان 
بیکار بنشینند و این تیم بتواند تمام بازی های خود از جمله 

بازی با استقالل تهران را پیروز شود و در لیگ بماند.

  تصادف بد موقع تراکتور
روز جمعه و زیر باران شدید قائمشهر امیدهای شهرخودرو 
را تک گل ممشــلی تا حدود زیادی کم رنگ کرد. مردان 

گل محمدی بازی حساس خود را باختند تا نبرد آن ها با 
استقالل تهران در مشهد بازی مرگ و زندگی برای کسب 
سهمیه باشد. شهرخودرو در حالی این بازی را واگذار کرد 
که در طول مسابقه سوار بازی بود و تنها روی یک ضد حمله 
و در ابتدای نیمــه دوم روی یک غافلگیری گل را دریافت 
کردند.   یحیی گل محمدی بعد از شکست تیمش مقابل 
نساجی در نشست خبری اظهار داشت:ما هم در نیمه اول و 
هم نیمه دوم بازی خوبی کردیم ولی متاسفانه از موقعیت ها 
خوب استفاده نکردیم. امروز عدالت فوتبال رعایت نشد و 
حق ما باخت نبود. وی افزود: 3 امتیاز مهمی را از دســت 
دادیم ولی امیدوارم در 4 بازی آینده نتایج خوبی بگیریم.ما 
باید استقالل و سپاهان را ببریم و برای ماندن در کورس و 
گرفتن سهمیه حتما باید این بازی ها را ببریم.در مجموع 

فکر می کنم کار ما خیلی سخت شده است.

  نیش گلرها
 هیجــان انگیزترین نتیجــه اما در تبریز رقــم خورد و 
تراکتورســازی در روزهایی که پیــروزی برایش از نان 
شب هم واجب تر است مقابل پیکان با نتیجه یک بر صفر 
شکســت خورد تا فاصله اش با پرسپولیس کم نشود. در 
این بازی اتفاقا »تی تی« ها دوباره روی اشــتباه فاحش 
اخباری، گلر خود دروازه شان توسط »آل کثیر« باز شد. 
در ادامه بازی هر چقدر پرشورها به بازیکنانشان روحیه 
دادند و هرچقدر تراکتوری ها عرصه را بر میهمان تنگ 
کردند نتوانستند گل تســاوی را به ثمر برسانند تا قند 
توی دل پرسپولیســی ها ، اســتقاللی ها،سپاهانی ها و 
حتی شهرخودرویی ها آب شود. با این نتایج دو تیم 50 
امتیازی استقالل و تراکتورسازی در تعقیب پرسپولیس 
55 امتیازی ماندند و شهرخودرو 46 امتیازی در کمین 

اشتباه مدعیان منتظر بازی حساس با استقالل ماند.

ورزش: بیست و هفتمین دوره رقابت های جودو قهرمانی 
آسیا از امروز به میزبانی امارات در ورزشگاه »شیخ الزاید« 
شــهر فجیره آغاز می شــود. حضور نفرات جوانی چون 
ریاحی فر، محمودی و ملک زاده و و نفراتی که ســابقه 
کســب مدال در رده های ســنی پایین تر را دارند چون 
نیک اقبال و فتحی پور در کنار با تجربه هایی چون نوری 
زاده، بریمانلو و البته جمالی باعث شده تیمی با ترکیب 

جوانی و تجربه راهی امارات شود.
این دوره از مسابقات اولین آزمون آرش میراسماعیلی به 
عنوان جوان ترین رئیس تاریخ جودو ایران است. رئیسی 
که خود در رقابت های قهرمانی آسیا مبارزه کرده باید تالش 
کند از دســتاوردهای تاتامی فجیره برای ساختن تیمی 
منسجم و یکدست ر همه اوزان بهترین بهره را ببرد. جودو 
ایران که در چند سال گذشته فقط درمسابقات قهرمانی 
آسیا با تیمی کامل حضور پیدا کرده و در رقابت های قهرمانی 
جهان و تورنمنت های معتبری چون گرندپری و گرنداسلم با 

دو، سه جودوکار به میدان رفته است.
اما تیم ملی کشورمان روی تاتامی آسیا جز در چند مورد، 
در سایر ادوار حضور موفقی نداشته و شاید بخشی از دلیل 
آن حضور قدرت های جهانی جودو از جمله ژاپن، کره، 
مغولستان، ازبکستان، قزاقستان و در قاره کهن بوده، ولی 
عمده دلیل آن مشکالت داخلی جودو کشور بوده است که 
امید می رود با حضور میراسماعیلی و انسجام و همدلی 
خانواده بزرگ جودو از این پس شاهد رشد و شکوفایی 

جودو کشور باشیم.
رقابت های قهرمانی آسیا تاکنون 26 دوره برگزار شده 
که در مجموع 21 دوره حضور جودوکاران ایران در این 
رقابت هــا، نمایندگان ایران موفق به کســب 57 مدال 
رنگارنگ از جمله 12 مدال طال، 16 مدال نقره و 30مدال 

برنز شده اند.
سید محمود میران با 12 سال حضور در اردوی تیم ملی 
و مبارزه در دو وزن با یک مدال طال، سه نقره و هشت برنز 
به تنهایی 12 مدال را کسب کرده و عنوان پرمدال ترین 
جــودوکار را یدک می کشــد. آرش میراســماعیلی با 
ســه مدال طال، یک نقره و یک برنز بــه لحاظ کیفیت 
پرافتخارترین جودوکار ایران در مسابقات قهرمانی آسیا 

محسوب می شود.
محمدرضا رودکی بــا دو طال و دو نقره و مســعود حاجی 
آخوندزاده با دو طال، یک نقره و یک برنز عملکرد خوبی در 
رقابت های قهرمانی آسیا داشته اند. زین العابدین حقانی، 
مرحوم ســاریخانی، علی معلومات و جواد محجوب دیگر 
مدال های طالی کشورمان در این رقابت ها را کسب کرده اند.

  اولین و تنها قهرمانی 
اوج هنرنمایــی جودوکاران ایران در مســابقات 2008 
جیجو کره جنوبی بود. جایی که تیم ایران چند ماه قبل 
از بازی های المپیک 2008 پکن به ثبت بهترین نتیجه 
برای کسب ســهمیه المپیک در اکثر اوزان نیاز داشت. 
این در حالی بود که محمد درخشــان بعد از نزدیک به 
12 سال، سکان هدایت فدراسیون را به سید عبدالجلیل 
رضوی ســپرده بود و قبل از اعزام هم تیم در داخل اردو 

حواشی فراوانی داشت.
حضور 6 عضو تیم ایران در فینال اوزان هشــتگانه باعث 
تعجب کارشناســان جودو شــد. دو مدال طال توســط 
میراسماعیلی و علی معلومات، چهار مدال نقره آخوندزاده، 
ملک محمدی، رودکی و میران و تک برنز حسین قمی باعث 
شد تیم ایران در بخش مردان قهرمان آسیا شده و در هفت 

وزن جواز حضور در المپیک را کسب کند.

نیش دروازه بانان بر تن پرشورها

رشته های یحیی پنبه شد
رقابت های جودو قهرمانی آسیا اولین آزمون رئیس جدید فدراسیون است

تیر »آرش« به طال می خورد؟

ورزش در سیما

هفته 35 لیگ برتر انگلیس
منچسترسیتی - تاتنهام

شنبه 31 فروردین - 16:00 زنده از شبكه ورزش

هفته 33 سری آ ایتالیا
یوونتوس - فیورنتینا

شنبه 31 فروردین -  20:30 زنده از شبكه ورزش

هفته 33 اللیگا اسپانیا
بارسلونا - رئال سوسیداد

      شنبه 31 فروردین -  23:15 زنده از شبكه ورزش

هفته 35 لیگ برتر انگلیس
کاردیف - لیورپول

یكشنبه 1 اردیبهشت- 19:30 زنده از شبكه ورزش

هفته 33 لیگ یک فرانسه
پاری سن ژرمن - موناکو

    یكشنبه 1 اردیبهشت- 23:30 زنده از شبكه ورزش

لیگ قهرمانان آسیا
االهلی عربستان - پرسپولیس

    دوشنبه 2 اردیبهشت -  20:00 زنده از شبكه سه

هفته 30 بوندسلیگا
بایرن مونیخ - وردربرمن

شنبه 31 فروردین -  18:00 زنده از شبكه ورزش

 نایب قهرمانی دانشجویان ایران 
در کاراته قهرمانی آسیا

ورزش: تیم منتخب دانشگاه آزاد اسالمی در پایان اولین دوره رقابت های 
قهرمانی آسیا که در ماکائو برگزار شد به 4 مدال طال، 2 نقره و یک برنز دست 
یافت و در مجموع نایب قهرمان شد. برای تیم ایران در این رقابت ها بهنوش 
نجفی، محدثه آقایی، علی مسکینی و مهدی رحیمی نژاد مدال طال گرفتند. 
آویشن باقری و علی اکبر دستجانی صاحب مدال نقره شدند و میعاد یاری 

مدال برنز را از آن خود کرد.

استارت لیست وزنه برداری قهرمانی آسیا
 سه ایرانی صدرنشین شدند

ورزش: مسابقات وزنه برداری مردان و زنان قهرمانی آسیا که گزینشی المپیک 
2020 نیز است از شنبه هفته آینده آغاز می شود. بر این اساس استارت لیست 
مسابقات اعالم شد که در بخش مردان رضا بیرالوند، علی هاشمی و علی داودی 
صدرنشین گروه های خود هســتند. در بخش مردان، تیم های ایران، چین، 
قزاقستان، کره جنوبی، ژاپن و ترکمنستان با ترکیب کامل 10 نفره حضور دارند. 
در بخش بانوان هم ایران برای نخستین مرتبه در رده بزرگساالن شرکت می کند 
که هفت نماینده دارد. سه نماینده ایران در گروه B وزنه می زنند و بقیه در گروه 

A قرار دارند.

 کیهانی: نمی دانیم سهمیه جهانی
 به حدادی داده شده یا نه؟

ورزش:رئیس فدراسیون دوومیدانی می گوید که حتماً از ورزشکاران سرشناس 
و مطرح که ظرفیت کسب مدال دارند در مسابقات قهرمانی آسیا انتظار کسب 
مدال دارد. مجید کیهانی در مورد مسابقات قهرمانی آسیا - قطر اظهار کرد: این 
دوره از مسابقات به میزبانی قطر انجام می شود و ما 16 ورزشکار در آن مسابقات 
داریم که 5 نماینده ما بانوان هستند.  رئیس فدراسیون دوومیدانی در پاسخ به 
این سوال که آیا احسان در مسابقات آمریکا با پرتاب باالی 67 متر مجوز حضور 
در رقابت های قهرمانی جهان را کسب کرده است یا خیر گفت: دقیق نمی دانم که 
کسب شده یا نه؟ ولی فکر نمی کنم که کسب شده باشد. باید ببینیم فدراسیون 

جهانی آن را می پذیرد یا نه؟

برنز پینگ پنگ بازان جوان در بلژیک
ورزش:در رقابت های تیمی جوانان تور تنیس روی میز بلژیک ، دو نماینده ایران 

به همراه هم تیمی های هندی خود به مدال برنز رسیدند.
بازیکنان ایران و هند با هم یک تیم تشکیل دادند و در بخش تیمی به رقابت 
پرداختند، امین احمدیان و رادین خیام نمایندگان ایران و ریگان و شاه مانوش 
نمایندگان هند بودند. تیم مشترک ایران و هند پس از صعود از مرحله گروهی، 
توانست تا مرحله نیمه نهایی پیش برود اما در این مرحله مغلوب تیم مشترک ژاپن 

و نیوزیلند شد و مدال برنز را کسب کرد.

 سرمربی تیم ملی بوکس: 
همه مدعیان آسیا در تایلند هستند

ورزش:سرمربی تیم ملی بوکس از تمرینات چند روزه و تالش برای سازگاری 
بوکسورها با آب و هوای تایلند پیش از رقابت های قهرمانی آسیا خبر داد. اکبر 
احدی سرمربی تیم ملی گفت: همه تیم های حاضر در رقابت ها با بهترین نفرات 
حضور پیدا کرده اند و در بین آن ها بوکسورهای عنوان دار آسیایی و المپیک 

زیاد است. مسابقات بسیار سنگینی در پیش داریم و قطعاً کارمان سخت است.

»تختی« این بار به کمک سیل زدگان آمد
ورزش: مراسم گردهمایی ورزشــکاران، هنرمندان، پیشکسوتان، قهرمانان 
المپیک، خیران و نیکوکاران، تجار و کسبه برای کمک به هموطنان سیل زده، 
عصر چهارشنبه 28 فروردین ماه با حضور سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته 
ملی المپیک، عبدالحمید احمدی معاون وزیر ورزش، علیرضا حیدری، حسن 
رنگرز، حمید سوریان، مجبتی جباری، بهداد سلیمی و جمعی از ورزشکاران و 
هنرمندان برگزار شد. در حاشیه برگزاری این مراسم، علیرضا حیدری در اقدامی 
ارزشــمند، قول داد مدال برنز المپیک آتن خود را با قیمت پایه 320 میلیون 
تومان به حراج بگذارد. همچنین 80 میلیون تومان کمک های غیر نقدی شامل 
کنتورهای برق و … جمع آوری شد. یک بلیت سینما به مبلغ 30 میلیون تومان 
توسط مهدی محمدنبی یکی از اعضای هیئت مدیره پرسپولیس خریداری شد. 
همچنین تعدادی از حاضرین بلیت هایی به مبالغ 9، 12 و 13 میلیون تومان 
خریداری کردند. پس از پایان مراسم گلریزان برای کمک به هموطنان سیل زده، 

فیلم »غالمرضا تختی« اکران شد.

گزارش کوتاه

مسابقات قهرمانی کشور در مشهد برگزار شد
سرشاخ چوخه کاران 

به نفع سیل زدگان
حسین فیضی: اولین دوره مســابقات کشتی با چوخه 
قهرمانی کشور یادواره 18هزار شهید خراسان رضوی،در 
پنج وزن،باشــرکت230چوخه کار از استانهای خراسان 
شمالی، بوشــهر، گلستان، کرج،سیســتان و بلوچستان 
شهرستان های خراســان رضوی و با حضور قائمی رئیس 
انجمن چوخه کشور در محل سالن ورزشی شهیدبهشتی 
مشــهد برگزار شــد.عواید حاصل از فــروش بلیت این 
رقابت هابه نفع سیل زدگان کشــور اختصاص یافت. این 
دوره ازمسابقات بعداز5 سال و برای نخستین بار در مشهد 
برگزار شد. در مراسم افتتاحیه مسابقات با اهداء هدایایی 

از8 خانواده شهید واالمقام تجلیل بعمل آمد.
صمدرودهی رئیس انجمن کشتی چوخه شهرستان مشهد 
در حاشــیه این رقابت ها گفت:احیاءآیین سنتی کشتی 
باچوخه به عنوان پشــتوانه غنی بســیاری از رشته های 
پهلوانی است که در اهداف کوتاه مدت در سطح گسترده )در 
روســتاها،گودهای چوخه،و بخشها( در برنامه های هیئت 
قرار داشته و بر توسعه آن تاکید می داریم. وی خاطر نشان 
کرد: برگزاری این رقابت ها درتقویم ورزشــی فدراسیون 
ورزش روستایی،و بازیهای بومی محلی کشور ثبت و همه 
ساله باعنوان نماد پهلوانی و ورزش پایتخت فرهنگی جها ن 
اسالم در مشهد برگزار خواهد شد. قائمی رئیس انجمن چوخه 
ایران هم گفت:در مسابقات چوخه مشهدهمه قوانین و مقررات 
این رشته رعایت شده است. وی افزود: دوپینگی ها درمسابقات 
چوخه که درتقویم رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای 

بومی محلی ثبت شده و برگزارمی گرددجایگاهی ندارند.

حمیدرضا خداشــناس: محســن فروزان، دروازه بان 
تراکتورســازی تبریز که پس از شکســت 3 بر یک تیمش 
مقابل سپیدرود رشت با تصمیم محمدرضا زنوزی، مالک این 
باشگاه کنار گذاشته شد، برای اعاده حیثیت از مالک متمول 

تراکتوری ها شکایت خواهد کرد.
اشــتباهات فروزان در دیدار مقابل ســپیدرود که منجر به 
شکست تراکتورسازی شد، با حواشــی زیادی همراه بوده 
است. زنوزی نیز در مصاحبه ای علیه فروزان صحبت کرد و 
این دروازه بان را کنار گذشت. وی حتی با اتهاماتی چون شرط 
 بندی خواستار ورود کمیته اخالق به این پرونده شد که همین 
مسئله فروزان را بر آن داشته تا از مالک باشگاه تراکتورسازی 

شکایت کند.فروزان که دیروز با برنامه ورزش و مردم گفت وگو 
می کرد، همچنین تأکید کرد که از دو نماینده مجلس و یک 
خبرگزاری به دلیل اتهاماتی که به او زده اند، شکایت می کند.

AFC ارسال فیلم اشتباهات به  
رئیس هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز نیز به حواشی 
اخیر پیرامون دروازه بان این تیم واکنش نشــان داد. عباس 
الیاسی در واکنش به خبر شکایت محسن فروزان از مالک 
تراکتورسازی گفت: به هرحال باشــگاه هم مطالباتی دارد 
و این حق برای هر دو تیم وجود دارد. ما از فروزان شــکایت 
نکرده ایم. در واقع فدراسیون و کمیته اخالق ما را فراخواندند 

و خواستند تا گزارش خود را پیرامون این حواشی کامل کنند.  
وی با بیان اینکه قرار است فیلم اشتباهات فروزان برای بررسی 
بیشتر به کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز ارسال شود، ادامه داد: 
سعی کردیم از همان روز اول آرامش خود را حفظ کنیم. ما با 
آبروی کسی بازی نمی کنیم، اما شائبه ها باعث شد که به این 
موضوع ورود شود. همچنین هواداران نیز خواستار پیگیری 

این موضوع بودند.

    ثابت می کنم سوءتفاهم بود 
محســن فروزان درباره حاشــیه هایی که پس از دیدار تیم 
فوتبال تراکتورسازی مقابل سپیدرود رشت رخ داد، اظهار 
داشت: مربیان و مدیران عاملی که پیش تر با آن ها کار کردم، 
به من گفتند که از حقت دفاع کن، اما تیم ما اکنون در کورس 
قهرمانی است و من زحمات زیادی کشیدم. در سرمای منفی 
5 درجه ســانتیگراد تمرین کردم و ذوق شکســتن رکورد 
کلین شیت تاریخ لیگ برتر را داشتم. دروازه بان تراکتورسازی 
با اشاره به 14 کلین شیت خود در لیگ هجدهم تصریح کرد: 
تاکنون بیشترین کلین شیت های لیگ برتر را داشته ام و هشت 
بازی پشت ســر هم گلی نخوردم. من به دنبال زدن رکورد 
کلین شیت تاریخ لیگ برتر بودم، اما شرایط اینگونه رقم خورد 

و با آینده فوتبالی من بازی کردند.
فروزان در مورد جلسه اش با کمیته اخالق تصریح کرد: روز اول 
با من تماس گرفتند که من گفتم نمی توانم از خانه خارج شوم 
و به کمیته اخالق بیایم. سه روز است که در تهران هستم و 
منتظر تماس کمیته اخالق، اما در روزهای آینده خبری از 
کمیته اخالق نشد. در این اتفاق با آبروی فوتبالی من بازی 
شد. 10 سال سابقه بازی در 11 تیم لیگ برتری را دارم و از 
رده های پایه تا تیم ملی بزرگساالن بازی کرده ام. به خاطر 
طرح برخی تهمت های بدون ســند، این صحبت ها را از راه 
قانونی پیگیری و ثابت  می کنم که این حرف ها سوءتفاهم بود.

امشب دیدار دوباره منچسترسیتی - تاتنهام

»اتحاد« یکپارچه برای انتقام
امیرمحمد ســلطان پور :  این پایان یک تریلوژی جذاب 
است. دو قسمت اول در لیگ قهرمانان اروپا رقم خورد جایی 
که اســپرز در بازی رفت 1-0 به پیروزی رســید و در بازی 
برگشــت در یک نبرد هیجان انگیز 4-3 باخت اما به خاطر 
قانون گل زده در خانه حریف تیم پــپ گواردیوال را حذف و 

خود راهی نیمه نهایی اروپا شد.
حاال در لیگ برتر انگلیس ســیتی یک بار دیگر در ورزشگاه 
اتحاد میزبان شاگردان پوچتینو است که می تواند در تعیین 
سرنوشت قهرمان و کسب سهمیه اروپا برای هر کدام از این 

تیم ها نقشی تعیین کننده داشته باشد.
با تنها دو روز کامل که وقت برای ریکاوری خواهند داشــت، 
گواردیوال تاکید کرده که  پیدا کردن آرامش روانی مهم ترین 
عامل برای بازگشت از نابودی رویای چهارگانه آن ها و تالش 
دوباره برای دفاع از عنوان قهرمانی خواهد بود. او چهارشــنبه 
شب بعد از حذف از لیگ قهرمانان اروپا گفت: »ما باید روز شنبه 
واکنش خوبی به نتیجه چهارشنبه داشته باشیم. اما به بازیکنانم 
گفته ام که االن زیاد به ایــن موضوع فکر نکنند و تا می توانند 
بخوابند و بعد برای این بازی آماده خواهیم شد. ضربه سخت 
و بی رحمانه ای بود اما باید آن را بپذیریــم. ما در 9 یا 10 ماه 
گذشته برای کسب قهرمانی لیگ برتر بشدت مبارزه کرده ایم 
و اکنون سرنوشت این قهرمانی در دستان خودمان است. کار 

سختی خواهد بود اما می توانیم این کار را به انجام برسانیم.«
سیتی می داند که کســب پیروزی درپنج دیدار باقی مانده 
لیگ، آن ها را بــه دومین قهرمانی پیاپی مســابقات خواهد 
رساند. هر گونه از دست رفتن امتیاز این فرصت را به لیورپول 

که اکنون دو امتیاز بیشتر از یک بازی اضافه تر دارد می دهد 
تا آن ها را ناکام بگذارد. از طرف دیگر اسپرز می داند که حتی 
اگر نتواند سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده را با قرار گیری در 
جمع چهار تیم باالی جدول بدست بیاورد می تواند از راهی 
بسیار شیرین تر و با کسب قهرمانی در آن مسابقات با شکست 
آژاکس و پیروزی مقابل برنده لیورپول یا بارسلونا کسب کند. 
اما مســلما این اســتراتژی خطرناکی خواهد بود و پوچتینو 

و شــاگردانش باید دوباره تمرکز خود را به مسابقات داخلی 
معطوف کرده تا بتوانند رتبه سوم کنونی خود را حفظ کنند.

باید دید آیا گواردیوال برای بازی امروز لروی ســانه را از ابتدا 
در ترکیب قرار خواهد داد و همین طور تاتنهام بدون موسی 
سیسوکو که به خاطر مصدومیت به احتمال زیاد این دیدار را 

از دست خواهد داد چه می کند؟
مسلما از لحاظ ذهنی بازی روز چهارشنبه ضربه سختی برای 

بازیکنان سیتی بوده اســت. آن حجم از هیجان دیوانه وار و 
همین طور غم و اندوه بعد از آن می تواند آن ها را دچار مشکل 
کند. این زمانی است که حرفه ای گری بازیکنان و مربی آن ها 
باید به کمکشــان بیاید و به خود بگویند هــر چه بوده تمام 
شــده و باید به هدف بعدی خود که قهرمانی لیگ برتر است 
بیندیشیم. آبی آسمانی پوشــان ترکیب قدرتمندی را حتی 
روی نیمکت در اختیار دارند. روز چهارشنبه بازیکنانی مانند 
گابریل خسوس، ریاض محرز و لروی سانه روی نیمکت بازی 
را آغاز کردند و نباید فراموش کنیم که سانه از اواسط دیماه 
که در مقابل لیورپول بازی کرد و گل زد، در هیچ بازی بزرگی 
برای سیتی به میدان نرفته است. این می تواند معنی خاصی 
بدهد که شــاید گواردیوال در بازی های بــزرگ به او اعتماد 
نمی کند اما نباید فراموش کنیم که آمار گل و پاس گل او در 

این فصل فوق العاده است.
از طرف دیگر وقتی به تاتنهام نگاهــی می اندازیم نمی توان 
به پیشرفت چشمگیر موسی سیسوکو در چند بازی اخیر بی 
اعتنا بود. او چهارشنبه شب به خاطر مصدومیت از زمین خارج 
شــد و برای بازی امروز ابهام زیادی در مورد حضور او وجود 
دارد. وقتی وی از زمین خارج شــد دله الی در زمین اندکی 
عقب تر و اریکسن جلوتر رفت اما مشخص شد که هیچ کس 
مانند سیسوکو نمی تواند نظم دفاعی اسپرز را حفظ کند. باید 
دید آیا الی در بازی امشب در همان پست دفاعی تر قرار می 
گیرد یا خیر؟ او این پســت را خیلی دوست دارد اما احساس 
می شود که نمی تواند بخوبی زمانی باشد که در جلوی خط 

هافبک بازی می کند.

مهاجم ملی پوش تیم زنیت سنت پترزبورگ 
روسیه در استوری اینستاگرامش به سالگرد 
تولد هــم تیمی خود در تیم ملــی و یكی از 
دوســتان صمیمی اش واکنش نشــان داد. 
سردار آزمون با انتشــار عكسی از خود در 
کنار مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم العربی 
قطر، تولد 27 سالگی وی را به زبان انگلیسی 
به او تبریک گفته و برایش آرزوی بهترین ها 

را کرده است.

دروازه بان باشــگاه پارس جنوبی جم به همراه هم تیمی 
هایش پستی مشترک در اعتراض نسبت به شرایط خود 
در این باشگاه منتشر کرده اند. رحمان احمدی به همراه 
برخی دیگر از بازیكنان پارس مانند فرزاد حاتمی، میثم 
نقی زاده، شهرام گودرزی و روح اهلل سیف اللهی در پستی 
مشترک اعالم کرده اند که به خاطر محقق نشدن وعده 
های مســئوالن در خصوص پرداخت قراردادهایشان، 
مقابل سپیدرود به میدان می روند و بعد از آن بازی ها را 

تحریم می کنند.

رحمان احمدیسردار آزمون
حساب اینستاگرام لیگ قهرمانان اروپا در پستی، 
جدیدترین سفر جام مســابقات توسط دو تن از 
اســطوره های فوتبال را بازتاب داده است. جام 
قهرمانی این مسابقات معتبر در توری در دور دنیا 
گردانده می شــود تا به مقصد نهایی خود یعنی 
مادرید که فینال در آنجا برگزار می شود برسد. دو 
سفیر یوفا در ســفر جام به کشور نیجریه، کارلس 
پویول اسطوره اسپانیا و بارسلونا و جی جی اوکوچا 

اسطوره نیجریه هستند.

مهاجم تیم ملی انگلیس و باشگاه منچستریونایتد یكی 
از چند 10 بازیكن لیگ برتر انگلیس است که به صورتی 
مشترک در کمپین علیه نژادپرستی با عنوان »کافیست« 
شرکت کردند. تمرکز اصلی اتحادیه بازیكنان حرفه ای 
فوتبال انگلیس که در این کمپین شرکت کرده اند مقابله 
با آن چیزی است که کم کاری شــبكه های اجتماعی 
در مقابله با این توهین ها خوانده اند؛ و رشــفورد مانند 
بسیاری دیگر از رنگین پوستان حتی عكس کاربری خود 

را به این کمپین اختصاص داده اند.

مارکوس رشفوردلیگ قهرمانان اروپا

شكایت دروازه بان جنجالی از هیئت مدیره 

آتش اختالفات تی تی ها »فروزان« شد
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ادب و هنر

خبر

محمدمعتمدیبرایشهدایترورمیخواند
معتمدی  محمــد  هنر: و ادب
خواننده موسیقی ایرانی با انتشار 
تعدادی عکــس و مطلبی درباره  
حمله  نــاو آمریکایی به هواپیمای 
مســافربرِی کشــورمان در سال 
1367، از ساخت و انتشار قطعه ای 
برای شهیدان این حادثه تروریستی خبر داد. متنی که معتمدی منتشر کرده 
به این شــرح است: »سالم به روی ماه همگی. امروز پستی دیدم در صفحه 
اســتاد پرویز پرستویی عزیز در مورد شهدای بی گناه ایرباس ایران. با دیدن 
این تصاویر و یادآوری آن حادثه  شوم بسیار متأثر شدم. به این می اندیشم که 
اگرچه طبق فرمایش استاد پرستویی عزیز، مسئوالن آن طور که باید و شاید 
برای این عزیزان و خانواده هایشان کاری نکردند و از بازماندگانشان دلجویی 
نکردند ولی مِن نوعی هم به عنوان یک هنرمند در حد وظیفه کاری برای این 
عزیزان انجام نداده ام. یک درصد تصور کنید اگر این اتفاق برای یک کشــور 
اروپایی یا خود آمریکا افتاده بود چه فیلم ها و چه موسیقی ها که برایش ساخته 

نمی شد و چه بناهای یادبودی که برایشان بنا نمی نهادند!
بماند که در کشور خودمان چه توجیه ها که نمی شنویم و یا للعجب که برخی 
هموطنانمان! از شــلیک کننده موشک دفاع هم می کنند! بر آن شدم تا در 
نخستین فرصت، اثری در حد توانم برای همه هم میهنان مظلومم که در اثر 

ترور شهید شده اند بسازم.

واکنشیکشاعربهنامگذاریخیابانهایتهران
سیداحمد میرزاده، شاعر  فارس:
خراسانی در واکنش به نام گذاری 
است:  پرسیده  تهران  خیابان های 
چرا حتی نام یک نفر از هنرمندان 
انقالب در این فهرســت نیست؟ 
سیداحمد میرزاده، شاعر کودکان و 
نوجوانان و داور چند جشنواره شعر کشور در اعتراض به نام گذاری خیابان های 
تهران به اســم برخی هنرمندان نوشــت: چه اتفاقی افتاده است؟ آیا سیلِ  
بی امانِ  آغازِ سال، خانه  هنر انقالب را نیز ویران کرده است؟ بعد از ۴۰ سال که 
از پیروزی انقالب می گذرد این نام گذاری و این انتخاب ها اعتراف به چیست؟ 
وی با برشــمردن نام چند تن از نویسندگان و شاعران انقالبی ادامه داد: چرا 
حتی نام یک نفر از هنرمندان انقالب در این فهرست نیست؟ آیا علی معلم 
دامغانی، یوسفعلی میرشکاک، محمدرضا سرشار، مرحوم فرج اهلل سلحشور 
و... ده ها هنرمند نام آور ِ بزرگ شایسته آن نیستند که در پایتخِت جمهوری 

اسالمی خیابانی به نام آنان باشد؟ 

ادبوهنر/خدیجهزمانیان چندی پیش 
جشنواره شعر و داســتان انقالب در بخش های 
مختلف شــعر و داســتان، برگزیده های خود را 
شناخت و مجموعه شــعر کودک »اسم سرودم 
انقالب است« سروده منیره هاشمی توانست رتبه 
نخســت را در بخش مجموعه شعر کودک از آن 

خود کند.
»اسم ســرودم انقالب است« دربردارنده اشعاری 
بــرای کودکان با موضوعات انقــالب، مقاومت و 
دفاع مقدس است که در یک  سال اخیر به صورت 
ماهانه در نشریات رشد کودک چاپ و سپس به 

صورت مجموعه گردآوری شده است.
منیره هاشــمی متولد 1359 در مشــهد است. 
»بســتنی رنگین کمــان«، »پیاز رنــده رنده«، 
»کارنامه بابا«، »آقای تابستان« و »قیچی که دنبال 
کار می گشت« عنوان بخشی از مجموعه های این 

بانوی شاعر است. 
آثار هاشــمی پیش از این در جشنواره های شعر 
فجر، کتاب سال دفاع مقدس، کتاب سال رضوی، 
دو ســاالنه کتاب کانون، جشــنواره شعر دفاع 
مقدس، جایزه کتاب فصل و جوایز متعدد دیگر 
توانسته اند به موفقیت برسند و برای نویسنده اش 

افتخارآفرینی کنند. 
گفت وگوی ما را با این بانوی شــاعر درباره شعر 
امروز کودک و جایگاه جشنواره های ادبی در ایران 

بخوانید. 

 جشــنوارههاچقدرمیتواننددرادامه
مسیرشاعریبهشــاعرکمککنند.آیا
جشنوارههایداخلیدرحالحاضرچنین

قدرتیدارند؟
بله؛ حتماً این جشــنواره برای ادامه مســیر به 
شاعران انگیزه می دهد بخصوص اگر شاعر جوان 
باشــد، چون سبب می شــود فضای ادبی با او و 

شعرش آشنا شود. 
البتــه این کمک در همین حد اســت و پس از 
برگزیده شــدن اتفاق خاصــی رخ نمی دهد. اگر 
این جشنواره ها و برگزیده شدن در آن ها شرایط 
چاپ اثر را برای برگزیدگان مهیا کنند به هدف 

اصلی شان رسیده اند. 

 آغازمسیرشاعریبخصوصبرایشاعر
کودکونوجوانچگونهاست؛شاعربایدچه

مسیریراطیکند؟
بــه طور کلی اینکه جامعه ادبی یک شــاعر را 
بشناســد و او را قبول کند خیلی سخت است. 
این مسیر برای شاعر کودک و نوجوان سخت تر 
هم می شود؛ بخصوص اگر شاعری جوان و در 
ابتدای راه باشــد و در شهرستان هم فعالیت 
کند، سختی کار برای او چند برابر است. وقتی 
در پایتخــت باشــیم می توانیم با شــرکت در 
محافل و ارتباط با چهره های ادبی و ناشــران، 
بخشی از این مســیر را هموار کنیم، اما وقتی 

در شهرســتان باشی و ناشــری شاعر جوان را 
نشناسد، به آسانی تن به چاپ اثرش نمی دهد. 
به هر حال نویسنده جوان برای آغاز و ادامه مسیر 
عالوه بر داشتن استعداد، نیازمند پشتکار و صبر 

فراوان هم هست. 
در این بین انتشــار کتاب در بعضی نشــرها 
واقعاً ســخت اســت، مثاًل در کانــون پرورش 
فکری جمعی کارشناس آثار را تأیید می کنند 
وعنوان شــاعر و یا شــاغل بــودن در کانون 
برایشــان اهمیتی ندارد، این کارشناسان فقط 
بــه جنبه هــای ادبی اثر اهمیــت می دهند یا 
ناشران خصوصی مثل افق، قدیانی و امیرکبیر 
هم خیلی ســخت اثری را برای انتشــار قبول 
می کنند. شــاعری که بخواهد اثــری به این 

ناشــران ارائه دهد، باید شــناخته شده باشد 
و اگر شــاعری در ابتدای مسیر شاعری باشد 
و هنوز ســری توی ســرها درنیاورده باشد اما 
شــعرهای خوبی سروده باشــد، باز هم مورد 

اطمینان این ها نیست. 

 کارکردجشنوارهبایدهمینباشدکهاثر
خوبوشاعرخوبرابهجامعهادبیمعرفی
کند.چطورناشرانباوجوداینجشنوارهها

بهبرگزیدگانآنهااطمیناننمیکنند؟
نمی دانم این حلقه مفقوده کجاست. چرا اثری که 
جایزه می گیرد و مثالً آثار قبلی شــاعر در کانون 
هم منتشر شده، مورد توجه ناشران تخصصی و 
خصوصی ادبیات کودک قرار نمی گیرند؟ شــاید 
فکر می کننــد آثار نویســندگان خودی فروش 
نمی رود. در حال حاضر بســیاری از ناشــران به 
دنبال انتشار آثار ترجمه در ژانر وحشت و جنایی 
هســتند. ژانری که کمتر توسط نویسندگان ما 
مورد توجه قــرار دارد، اما به مذاق بچه ها خوش 
می آید. این شرایط سبب می شود ناشر به دنبال 
آثار خوب خودی و یا برگزیده های جشنواره های 

داخلی نباشد یعنی برایش اهمیتی ندارد.
 

 بــااینکهچنینظرفیتیبــرایتولید
آثارخوبوجودداردوتعدادشــاعرانو
نویسندگانکودکونوجوانهمکمنیست

امابازهمکارهایبیارزشوسخیفدربازار
بیشترخودنماییمیکند.

چون خانواده ها و بچه ها اثر خوب و شــاعر خوب 
را نمی شناســند. مــن در نشســتی که چندی 
پیــش متولیــان فرهنگی کــودک و نوجوان با 
رهبر معظم انقالب داشــتند، گفتــم چه خوب 
است شاعران و نویســندگانی که کارهایشان در 
جشــنواره های معتبر برگزیده شــده و آثارشان 
توسط داوران مطرح انتخاب و برگزیده شده است، 
بــه مدارس ورود پیدا کنند. این اتفاق نفع مادی 
برای نویســنده ندارد، اما اگر شاعر و نویسنده ای 
در زنگی مثل زنگ شعر یا زنگ شاعر به مدارس 
برود و مجال این را پیدا کند که مقابل مخاطبان 
کودک و نوجوان بنشیند و اثرش را به مخاطبانش 
معرفی کند بچه ها با آثار ناب، خوب و وطنی آشنا 
می شوند. حتی می توان در بازارچه های مدارس، 
آثــار مطرح و برگزیده را آورد. واقعاً تا کی بچه ها 
سیندرال و ماه پیشونی و یا بازنویسی های ضعیف 
ادبیات کهن را در نمایشگاه ها و بازارچه های محلی 
ببینند. من در همان نشست هم گفتم در مقابل 
هجمه ترجمه هایی که بعضی شان اصالً نباید در 
دسترس بچه های ما قرار بگیرد، باید این راهکارها 
را اجرا کرد. رهبر معظم از این پیشــنهاد خیلی 
استقبال کردند و امیدوارم این پیشنهاد اجرا شود. 

 
 جشــنوارهشعروداســتانانقالبکه
چندینسالداردبرگزارمیشوددرقیاس
باجشنوارههاییمثلکانونویاپروینازچه

جایگاهیبرخورداراست؟
ببینید از آنجا که در جشــنواره شــعر و داستان 
انقالب، ادبیات انقالب بیشــتر مطرح می شــود 
و مورد توجه خاص قــرار می گیرد، اهمیت این 
جشنواره از جشنواره های دیگر کمتر نیست، چون 
به هر حال همین جشــنواره برای نویسندگان و 
شاعران انگیزه سرودن شعر و داستان با مفاهیمی 
مثل مفاهیم انقالب اســالمی را ایجاد می کند و 
شــاعر انگیزه پیدا می کند آثــاری برای کودک 
با موضوعی بنویســد که نسل امروز با آن فاصله 
زیادی دارد. چون جشــنواره های دیگر این طور 
خاص به ایــن موضوع توجه ندارنــد و اگر این 
جشــنواره هم نباشد نسل امروز چطور با انقالب 
ارتباط برقرار کنند. البته در این جشــنواره فقط 
شــعر انقالب مطــرح نبــود و موضوعاتی مثل 
دفاع مقدس و مقاومت بین الملل هم موضوع های 

سرایش شعر و نوشتن داستان بودند. 

 چقدرالزماستنسلامروزازکودکیبا
مفاهیمیمثلجنگویاانقالبآشناشود؟
بچه ها باید مفاهیمی مانند مقاومت و دوســت 
داشــتن وطن را بشناســند، چون کشــور ما 
سال ها درگیر جنگ بوده است و اکنون هم که 
درگیر مقاومت بین الملل هستیم؛ ضمن اینکه 
نویســنده و یا شاعر به جنگ به طور مستقیم 
توجه نمی کند و طوری از این مفاهیم استفاده 
می کند که به نوعی با زندگی امروز بچه ها گره 

خورده است. 

برش

 انتشــار کتاب در بعضی نشــرها 
واقعاً سخت است، مثالً در کانون 
پرورش فکری جمعی کارشــناس 
آثــار را تأییــد می کننــد وعنوان 
شاعر و یا شــاغل بودن در کانون 
برایشان اهمیتی ندارد یا ناشران 
خصوصــی مثــل افــق، قدیانی و 
امیرکبیر هم خیلی سخت اثری را 

برای انتشار قبول می کنند

گفتوگوبامنیرههاشمی،برگزیدهبخشمجموعهشعرکودک
درجشنوارهشعروداستانانقالب

جای خالی زنگ شعر در مدارس 

صفحه 11    1398/1/31
شماره پرونده:139704007151000135/3      شماره بايگانى پرونده: 9702880

شماره ابالغيه: 139805106092001045        تاريخ صدور: 1398/01/28
آگهى  

ــود در خصوص پرونده اجرايى كالسه  ــيله به آقاى داود دكلى فرزند ابراهيم كدملى 0638299853 ابالغ ميش بدينوس
9702880 له: خانم فاطمه كريمى عليه: شما ششدانگ پالك ثبتى 71551 فرعى از 4 اصلى بخش 09 مشهد متعلق 
به شما در قبال طلب بستانكار بازداشت گرديد. لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب به شما اخطار ميشود. ضمناً 
ــت و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9800708  ــت ممنوع اس ــبت به مورد بازداش ــما نس هرگونه نقل انتقالى از طرف ش

م.الف 983
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره مزايده: 139704306092000187      تاريخ ثبت: 1397/10/27
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه 9603969
ــهد زينب معينى صميمى نام پدر:  ــعبه دوم اجراى ثبت مش ــه 9603969 مطروحه ش به موجب پرونده اجرايى كالس
ــماره ملى: 0941084256 شماره شناسنامه: 933 باستناد سند ازدواج شماره  محمدعلى تاريخ تولد: 1363/02/07 ش
ــكه تمام بهار آزادى  ــهد جهت وصول 200 عدد س ــماره 10 مش 8401 مورخه 1387/07/11 تنظيمى دفتر ازدواج ش
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0933548826 ش ــين تاريخ تولد: 1359/03/01 ش عليه جواد نجفى نام پدر: غالمحس
ــب درخواست بستانكار وارده به شماره 22614-  ــه فوق صادر كه پس از ابالغ اجراييه حس 4808 باجرائيه اى به كالس
ــهد (به  ــدانگ پالك ثبتى 2442 فرعى از 65 اصلى بخش 9 مش ــهم االرث احتمالى مديون از شش 1396/10/19 س
ــهد) ملكى مرحوم غالمحسين نجفى  ــصت و پنج اصلى بخش نه مش حروف دو هزار و چهارصد و چهل و دو فرعى از ش
ــت كه برابر گزارش كارشناس رسمى دادگسترى نامه وارده 13158  ــكه تمام بهار آزادى بازداش در قبال 200 عدد س
ــى محوله  ــماره نامه وارده 16009 مورخ 97/05/09 و قرار كارشناس ــه مأمور اجرا به ش مورخ 97/4/23 و صورت جلس
ــده:  ــانى معرفى ش ــماره بايگانى 9603969 مبنى بر ارزيابى ملك به نش آن اجراى محترم موضوع پرونده اجرائى با ش
ــالك 289، از محل بازديد به عمل آمد كه نتيجه آن ارزيابى را  ــوى طالب بلوار مقداد بين مقداد 29 و 31 پ ــهد ك مش

به شرح ذيل به استحضار مى رساند:
ــش دانگ يك باب منزل و دو دربند دكان وصل  ــتمل بر ش محل مورد ارزيابى طبق معاينات فنى و مدارك ابرازى مش
ــاحت 160 مترمربع و برده  ــاز به مس ــهد با عرصه جنوبى س به آن با پالك ثبتى 2442 فرعى از 65 اصلى بخش نه مش
ــماره 3/8831 مورخ 1369/5/7 در دو طبقه كه طبقه همكف به  متر و اعيان طبق تصوير گواهى پايانكار ابرازى به ش
مساحت 79 مترمربع با كاربرى مسكونى و دو دربند مغازه به مساحت 46 مترمربع با كاربرى تجارى و طبقه اول يك 
واحد مسكونى به مساحت 128 مترمربع و بالكن به مساحت 6 مترمربع است. سازه آن ديوار باربر سقف طاق ضربى و 

با قدمت بيش از سى سال است. اين ملك داراى سه انشعاب برق يك انشعاب گاز و يك انشعاب آب است.
ــپزخانه، حمام و توالت، و طبقه  در وضع موجود طبقه همكف فضاهاى دو دربند مغازه ورودى پله ها، يك اتاق، يك آش
ــتقل داخل حياط و يك واحد مستقل مسكونى دو خوابه، كابينت فلزى،  ــتقل از پله مس ــى مس اول يك اتاق با دسترس

كف موزائيك است. به اظهار متقاضى و ساير مالكين سرقفلى مغازه ها واگذار نشده است.
ــوع مصالح مصرفى و جميع جهات مؤثر  ــغلى، عمر و ن ــذا با توجه به موقعيت مكانى كاربرى تحقيقات محلى رونق ش ل
ــهردارى و  ــد و ملك هيچگونه بدهى به ش ــته باش ــرقفلى مغازه ها صحت داش در موضوع در صورتى عدم واگذارى س
ــعابات و ارزش تجارى آن به مبلغ نه ميليارد ريال  ــته باشد ارزش شش دانگ عرصه، اعيان، انش ــاير سازمان ها نداش س

(9000000000 ريال) برآورد و پيشنهاد مى گردد.
ــان و  ــت كه هر دو طبقه در تصرف ايش برابر گزارش مأمور اجرا در روز ارزيابى خانم زينب رضازاده در محل حضور داش

دخترشان مى باشد و داراى دو دربند مغازه كه يكى آجيل فروشى و ديگرى لوازم كولرسازى بود.
ــناد و امالك ناحيه پنج مشهد بر اساس پرونده ثبتى بدين  ــئول بايگانى اداره ثبت اس حدود اجمالى ملك برابرنامه مس
ــماالً: بطول 10 متر درب و ديوار به خيابان شرقاً: بطول 16 متر ديوار بديوار عباسى جنوباً بطول 10  ــرح ميباشد: ش ش

متر ديوار به ديوار عباسى غرباً بطول 16 متر ديوار به ديوار برزگر
كه برابر با گزارش مأمور اجرا و گواهى حصر وراثت و با توجه به ميزان مالكيت مديون مقدار 121/15 (يكصد و بيست 
و يك سهم و پانزده صدم سهم) از 900 (نهصد) سهم ششدانگ پالك ثبتى فوق در قبال مبلغ 1/211/538/460 ريال 
ــد  ــر دولتى بمبلغ 60/576/923 ريال ميباش ــد ضمناً مبلغ 48/461/538 ريال حق مزايده و نيم عش مزايده خواهد ش
ــاعت 9 صبح  ــد و مزايده بمقدار فوق از مبلغ از س كه طبق تبصره ماده 121 آئين نامه اجرا بعهده برنده مزايده ميباش
ــعبه دوم اجرا شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته  ــنبه مورخ 1398/3/20 در محل ش الى 12 ظهر در روز دوش
ــررات از خريدار وصول خواهد  ــرا هزينه هاى قانونى طبق مق ــد. و طبق ماده 12 آئين نامه اج ــد فروخته خواهد ش باش
ــده برگزار مى گردد.  ــاعت تعيين ش ــمى در س ــد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس ش

آ- 9800709 م.الف 984
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092000022/1          شماره بايگانى پرونده: 9800040
شماره ابالغيه: 139805106092000915             تاريخ صدور: 1398/01/27

دفترخانه ازدواج شماره 94 و طالق شماره 1 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى  

بدين وسيله به آقاى رضا عنايتى طرقى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1357/05/01 شماره ملى: 0931588332 شماره 
ــنامه: 72069 ابالغ مى شود كه خانم راضيه گلستان جهت وصول 114 سكه بهار آزادى به استناد مهريه مندرج  شناس
ــماره 9921- 1381/10/25 دفتر ازدواج 94 مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى  ــند ازدواج ش در س
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/01/15 مأمور، محل اقامت شما به شرح  ــه 9800040 در اين اداره تش به كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس ــناخته نش ــند ش متن س
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ  ــار محلى آگهى مى ش يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9800710  ــوب مى گردد، نس محس

م.الف 985
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــجادى به استناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت صدور سند مالكيت المثنى  ــن س نظر به اينكه محس
ــدانگ يكباب منزل به شماره پالك باقى مانده  ــند مالكيت شش ــت س نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــت و با بررسى دفتر  ــد به علت جابه جايى مفقود گرديده اس ــهد كه متعلق به متقاضى ميباش 5821 اصلى بخش 2 مش
ــماره ثبت 2515 صفحه 347 دفتر 20 بنام محمدرضا زمانيان گوارشكى ثبت و  ــد مالكيت نامبرده ش امالك معلوم ش
ــماره چاپى 3299120 صادر سپس برابر سند 55823 مورخ 62/2/18 دفتر 52 مشهد به محسن سجادى  ــند به ش س
ــورخ 83/8/12 دفتر 284 تهران در رهن بانك ملت قرار  ــناد 73948 مورخ 73/8/12 و 73945 م ــل كه برابر اس منتق
ــت. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. و اين بخشنامه به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت  گرفته گرديده اس
ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس  امالك صادر گرديد. لذا به اس

ــد، بايستى ظرف مدت  ــند مالكيت نزد خود ميباش ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س نس
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره  ــت اصل س ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ده روز از تاريخ انتش
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت  ــليم نمايد. بديهى اس تس
ــند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9800712  ــند معامله رسمى نسبت به صدور س يا س

م.الف 986
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــجادى به استناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت صدور سند مالكيت المثنى  ــن س نظر به اينكه محس
ــند مالكيت ششدانگ يكباب منزل به شماره پالك 17 فرعى از  ــت س نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــت و با بررسى دفتر  ــد به علت جابه جايى مفقود گرديده اس ــهد كه متعلق به متقاضى ميباش 2815 اصلى بخش 3 مش
ــماره الكترونيك 139620306003006584 بنام محسن سجادى ثبت  ــد مالكيت نامبرده شماره ش امالك معلوم ش
ــند 251123 مورخ 93/6/27 دفتر 10  ــماره چاپى 091222 سرى د سال 94 صادر گرديده كه برابر س ــند به ش و س
مشهد در رهن بانك كشاورزى قرار است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. و اين بخشنامه به استناد ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت امالك صادر گرديد. و اين بخشنامه به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت امالك صادر گرديد. 
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود ميباش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9800713 م.الف 987
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــت 98/82 مورخ 1398/1/7 آقاى مهدى ديمه كار طرقبه بال الواسطه مستند به وكالت نامه  نظر به اينكه برابر درخواس
ــماره 40111 مورخ 1397/03/10 از طرف آقاى موسى ديمه كار طرقبه استناد به دو برگ استشهاديه گواهى اعالم  ش
ــدانگ پالك 674 فرعى از 19 فرعى از 1- اصلى بخش شش  ــه دانگ از شش ــاع از س مى دارد ميزان يكدانگ و نيم مش
ــد مالكيت مشاع مذكور از  ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم ش ــهل انگارى مفقود ش ــانديز كه به علت  س طرقبه ش
ششدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 199 دفتر 436 بنام موسى ديمه كار طرقبه ثبت و سند به شماره سريال 236826 
ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن  ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس صادر و س
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا  ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس ماه س
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به 
پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت 

اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9800715 م.الف 988
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه برابر درخواست 97/19618 مورخ 1397/12/18 آقاى حميدرضا حسينى مع الواسطه مستند به وكالت نامه 
ــتناد به دو برگ استشهاديه گواهى اعالم مى دارد  ــماره 29002 مورخ 1397/11/07 از طرف آقاى على كاظمى اس ش
ميزان پانصد و سه سهم و چهل و هفت صدم سهم مشاع از 262250 سهم ششدانگ پالك 26 فرعى از 165- اصلى 
بخش ده طرقبه شانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع مذكور 
ــماره سريال 0103849  ــند به ش ــدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 143 دفتر 1642 بنام على كاظمى ثبت و س از شش
ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن  ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس صادر و س
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا  ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس ماه س
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  اين آگهى اعتراض كتبى خود را به 
پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت 

اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9800716 م.الف 989
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى نعمت اله ثمره به انضمام دو برگ استشهاديه گواهى امضاء شده جهت دريافت سند  المثنى به اين 
ــاع از ششدانگ يك قطعه زمين به پالك ثبتى 248 فرعى از  ــت كه ميزان دو دانگ مش اداره مراجعه و اعالم نموده اس
ــماره ثبت 35133 دفتر 176 صفحه 314 نام مالك فوق ثبت و سند المثنى نوبت  ــهد به ش 180 اصلى بخش 10 مش
ــه غيرواگذار گرديد و ميزان 60  ــپس برابر انتقاالت قطعى مقاديرى ب ــماره 81904 الف/77 صادر گرديد س ــه ش اول ب
سهم مشاع از 1800 سهم يكدانگ مشاع از ششدانگ برايش باقى مانده و به علت سهل انگارى مفقود گرديده و مالك 
درخواست سند المثنى نوبت دوم را نموده كه و فاقد سابقه بازداشت و رهن مى باشد امالك بيش از اين حكايتى ندارد 
ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر  ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س لذا به اس
ــند مالكيت نزد خود باشد بايستى  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س ميگردد هر كس نس
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى 
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه  ــليم نمايد بديهى اس به اين اداره تس
ــند مالكيت المثنى نوبت دوم و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد  ــمى نسبت به صدور س ــند مالكيت يا معامله رس س

شد. آ- 9800718 م.الف 990
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان
آگهى تحديد حدود اختصاصى

حوزه ثبتى شهرستان شيروان
ــت  ــب درخواس ــر گرديده اينك بر حس پيرو آگهى تحديد حدود قبلى كه به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش
ــمت از امالك واقع در بخش پنج  ــتند به ماده مذكور و ماده 61 آئين نامه قانون ثبت تحديد حدود يك قس واصله مس
ــيروان بخش پنج قوچان،  ــرح ذيل پالك 16 اصلى واقع در قريه دوين قطعه دو ش قوچان حوزه ثبتى اين واحد به ش
ــنبه 98/2/21 ساعت 9 قبل از ظهر انجام  ــدانگ يك قطعه زمين زراعى در روز ش 2312 فرعى آقاى على كاظمى شش

خواهد شد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار 
مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باالدر محل حضور به هم رسانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى 

ــده از طرف مجاورين  ــند مطابق ماده 15 قانون مذبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار ش آنها در موقع مقرر حاضر نباش
تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر 
ــد و در اجراى تبصره 2  ــى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد ش نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س
ــليم اعتراض به اداره ثبت  ــت از تاريخ تس ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس
ــت اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين  ظرف يكماه دادخواس

اداره تسليم نمايند. تاريخ انتشار: 1398/01/28   9800723
صمد ابراهيم زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان
 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــنامه 2933 به استناد وكالت نامه شماره 38138  ــماره شناس نظر به اينكه آقاى حبيب رضايى زيارت فرزند رضا به ش
ــماره شناسنامه 223 به استناد دو استشهاديه  ــينعلى برومند فرزند بابامحمد به ش – 97/04/24 به وكالت از آقاى حس
گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى 
ــه شيروان بخش 5 قوچان به آدرس  ــدانگ پالك 9232 فرعى از 13 اصلى واقع در قطعه س ــند مالكيت شش اند كه س
ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم  ــان مى باشد به علت جابه جايى مفقود ش ــگاه 7  كه متعلق به ايش خيابان دانش
ــك 139720307114002306  به نام  ــى 222846 ذيل دفتر الكتروني ــماره چاپ ــند مالكيت آن به ش گرديده كه س
نامبرده صادر و تسليم گرديده است و برابر سند رهنى 38136 – 97/04/24 در رهن بانك ملى قرار گرفته است دفتر 
ــتناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت  امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس
ــند مالكيت نزد  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس
ــتى ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت يا سند معامله  ــد بايس خود مى باش
رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالكيت يا 

سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9800740
تاريخ انتشار : 1398/01/29

صمد ابراهيم زاده
رئيس ثبت اسناد امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه حجيه خانم فاطمى پور احدى از ورثه مرحوم على اصغر فاطمى پور فرزند على اكبر به شماره شناسنامه 
2933 به استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول 
ــدانگ پالك 1 فرعى از 1301 اصلى واقع در قطعه يك  ــند مالكيت شش به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اند كه س
ــمالى كه متعلق به ايشان مى باشد به علت جابه جايى مفقود شده  ــيروان بخش 5 قوچان به آدرس خيابان جامى ش ش
ــند مالكيت آن به شماره چاپى 678106 ذيل دفتر 64 صفحه 578   ــت با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه س اس
به نام نامبرده صادر و تسليم گرديده است و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد تبصره يك اصالحى 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله 
ــار آگهى اعتراض  ــتى ظرف 10 روز از تاريخ انتش ــد بايس ــند مالكيت نزد خود مى باش اى انجام داده يا مدعى وجود س
خود را به همراه اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول 
ــند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم  ــند مالكيت يا س اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه س

آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9800741
تاريخ انتشار : 1398/01/29

صمد ابراهيم زاده
رئيس ثبت اسناد امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــابورى فرزند ميرزا محمد به شماره شناسنامه 8289 به استناد دو برگ  ــين موسوى نيش ــيد حس نظر به اينكه آقاى س
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه  ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت س ــهاديه گواهى ش استش
ــاع از ششدانگ پالك 912 اصلى واقع در قطعه يك شيروان  ــند مالكيت يك دانگ و نيم مش نموده و مدعى اند كه س
بخش 5 قوچان به آدرس انتهاى خيابان شفا كه متعلق به ايشان مى باشد به علت نامعلومى مفقود شده است با بررسى 
ــماره چاپى 221041 ذيل دفتر 109 صفحه 235 به نام نامبرده  ــند مالكيت آن به ش دفتر امالك معلوم گرديده كه س
ــتناد تبصره يك اصالحى ماده 120  ــت و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس ــليم گرديده اس صادر و تس
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام  آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس
ــتى ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به  ــد بايس ــند مالكيت نزد خود مى باش داده يا مدعى وجود س
ــند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض  ــند مالكيت يا س همراه اصل س
ــند مالكيت المثنى و تسليم آن به  ــمى نسبت به صدور س ــند معامله رس ــند مالكيت يا س در مهلت مقرر بدون ارائه س

متقاضى اقدام خواهد شد.9800742
تاريخ انتشار : 1398/01/31

صمد ابراهيم زاده
رئيس ثبت اسناد امالك شيروان

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

ــت ثبتى اراضى و  ــون تعيين تكليف وضعي ــوع قان ــأت اول موض ــماره  139860315002000029 هي ــر رأى ش براب
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مهران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى محمد 
فتاحى پور  فرزند صعادت بشماره شناسنامه  2271 صادره از مهران در  ششدانگ يك باب خانه به مساحت 227/63 
متر مربع پالك 464 فرعى از 13 اصلى صالح آباد واقع در شهرستان مهران  شهر صالح آباد خيابان معلم كوچه شهيد 
فتاحى پور  خريدارى از مع الواسط از  مالك رسمى آقاى موسى خيرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
ــند مالكيت متقاضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف 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. 9800743
تاريخ انتشارنوبت اول:  1398/01/31 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/15       
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهران- نصراهللا رادپور

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح دادخواست به كالسه                      ــنامه شماره 1138 به ش ــليمانى نژاد فرزند كاكامراد و ماهى داراى شناس ــليمان س آقاى س

ــادروان ماهى سلمانى فرزند  ــت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس 5/ 40/98 از اين ش
ــماره 209 در تاريخ28/ 1397/11  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته  ــنامه ش حاجى مرادو مرواريد  به شناس

و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-سليمان سليمانى نژاد فرزند كاكا مراد و ماهى بشناسنامه 1138 متولد 1322 فرزند متوفى

2- رفعتى سليمانى فرزند كاكا مراد و ماهى بشناسنامه 794 متولد 1333 فرزند متوفى
3-شفيع سليمانى فرزند كاكا مراد و ماهى بشناسنامه 2 مواليد متولد 1338 فرزند متوفى

4-رسميه سليمانى فرزند كاكا مراد و ماهى بشناسنامه 975 متولد 1342 فرزند متوفى
ــى اعتراضى دارد و يا  ــور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس ــت مزب ــريفات مقدماتى درخواس ــك با انجام تش اين
ــورا تقديم دارد و اال  ــتين آگهى ظرف يك ماه به اين ش ــر نخس ــد از تاريخ نش وصيتنامه  اى از متوفى نزد وى مى باش

گواهي صادر خواهد شد.9800744
دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ايالم 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح دادخواست به كالسه 14/98/م1 از اين شورا  ــماره شناسنامه 5819707591  ش خانم فهيمه عباس زاد داراى ش
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين داده كه شادروان مرحوم عزيزعلى عبدالى به شماره ملى 5819788656 

در تاريخ98/01/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-فهيمه عباس زاد  كدملى 5819707591  صادره از ح 1 اركواز فرزند حسين  همسر متوفى

2-زهرا عبدالى  كدملى 5819959523  صادره از ح 2 مهران فرزند عزيزعلى  فرزند متوفى
3- فريبا عبدالى  كدملى 4520029996  صادره از ح 2 مهران فرزند عزيزعلى  فرزند متوفى
4- مريم عبدالى  كدملى 5810040705  صادره از ح 2 اركواز فرزند عزيزعلى  فرزند متوفى

5- فرشته عبدالى  كدملى 5810069363  صادره از ح 2 اركواز فرزند عزيزعلى  فرزند متوفى
6- محمد رضا عبدالى  كدملى 5810109111  صادره از ح 2 اركواز فرزند عزيزعلى  فرزند متوفى

7- جواد عبدالى  كدملى 5810074340  صادره از ح 2 اركواز فرزند عزيزعلى  فرزند متوفى
ــى كه اعتراضى دارد و يا  ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر  ــر نخس ــد از تاريخ نش وصيتنامه اى از متوفى نزد اوباش

خواهد شد.9800745
رئيس شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان ملكشاهى–على پاشا صيادى

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 102 پرونده كالسه 9701048
بدينوسيله به آقاى امير ولى زاده فرزند على عسكر به شماره ملى 5819720881 ابالغ مى گردد  چون از طرف بانك 
ــبت به ارزيابى ششدانگ پالك 1257/240/37- اصلى متعلق به امير ولى زاده در مقابل طلب بانك  صادرات ايالم، نس
ــده واخواهى گرديده لذا طبق ماده 102  آيين نامه اجرايى بقيد قرعه آقاى يونس رمضانى  ــت ش صادرات ايالم بازداش
ــما اعالم مى شود كه طبق مقررات كارشناس مذكور  ــيله به ش ــناس انتخاب گرديده لذا مراتب بدينوس به عنوان كارش

نسبت به ارزيابى اقدام خواهد نمود.9800746
كارشناس اداره اجراى اسناد رسمى ايالم

آگهى فقدان سند مالكيت
نظربه اينكه خانم فاطمه موشانى فرزند عزيز اله به شماره شناسنامه 15 باستناد دوبرگ استشهاديه گواهى امضاء شده 
ــت سند مالكيت  ــند المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده  ومدعى اس منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت س
دفترچه اى به شماره سريال 937488 به ميزان ششدانك يك  قطعه زمين مزروعى  به شماره پالك 24 فرعى از 80  
ــى دفترامالك مشخص  ــد به علت نامعلوم مفقود گرديده كه با بررس اصلى بخش 3 زبرخان كه متعلق به نامبرده ميباش
گرديد كه  سند مالكيت مزبورذيل دفتر 54 صفحه 495 بنام متقاضى ثبت وسند صادرگرديده است و دفترامالك بيش 
ازاين حكايتى ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكرميگردد هركس نسبت 
به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد  ظرف مدت ده روز ازتاريخ 
انتشاراين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت و يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد 
ــند معامله  ــند مالكيت يا س ــت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو يا وصول اعتراض بدون ارائه س بديهى اس

رسمى نسبت به صدورسند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. انتشار: 98/01/31
9800722

 سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دوبرگ استشهاديه گواهى  ــف حسينى فرزند محمد به شماره شناسنامه 1141 باس ــيد يوس نظربه اينكه آقاى س
امضاء شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى است سند 
ــريال 2/859713  به ميزان چهار دانگ دوباب اتاق تحتانى وفوقانى به شماره پالك  ــماره س مالكيت دفترچه اى به ش
1865 فرعى از 120  اصلى بخش 3 زبرخان كه متعلق به نامبرده ميباشد، به علت نامعلوم مفقود گرديده كه با بررسى 
ــماره ثبت 1852 بنام متقاضى  ــند مالكيت مزبورذيل دفتر 11 صفحه 423 ذيل ش ــخص گرديد كه  س دفترامالك مش
ثبت وسند صادرگرديده  وسپس ميزان دودانگ مشاع از ششدانگ پالك مذكوربرابر سند قطعى شماره 80032 مورخ 
ــابور به خانم نرجس درودى فرزند محمد انتقال يافته است و دفترامالك بيش ازاين  ــناد 4 نيش 1378/08/18 دفتر اس
ــتناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكرميگردد هركس نسبت به  حكايتى ندارد. لذا به اس
ــد  ظرف مدت ده روز ازتاريخ  ــند مالكيت نزد خود ميباش ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود س
انتشاراين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت و يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد 
ــند معامله  ــند مالكيت يا س ــت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو يا وصول اعتراض بدون ارائه س بديهى اس
رسمى نسبت به صدورسند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. انتشار: 98/01/31   9800750

سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك 

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى                                                 
ــود كه آقاى حميد قدميارى   ــنعلى  فعال مجهول المكان ابالغ مى ش ــيله به آقاى  خليل برزنونى  فرزند حس بدينوس
دادخواستى به خواسته  تنظيم سند يك دستگاه پيكان وانت مدل 1390 به شماره شهربانى ايران 32  295 ى 67  به 
طرفيت شما به شعبه هفتم  شوراى حل اختالف خرو ارائه و به كالسه 7/25/98 ثبت و براى روز چهار شنبه  مورخه 
ــتناد ماده 73 ق- د-م مراتب يك نوبت  ــيدگى تعيين گرديده است لذا به اس ــاعت 16:30  عصر وقت رس 98/3/1  س
ــما مى توانيد قبل از رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه هفتم   ــار درج مى گردد ش در روزنامه كثير االنتش
ــانى شهرك امام رضا (ع)  مراجعه و با ارئه آدرس جديد  ــتقر در مجتمع شورا پشت كالنترى 15 به نش ــهر خرو  مس ش
ــت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد در صورت عدم  ــخه ثانى دادخواس خود نس

حضور غيابا رسيدگى خواهد شد / الف   9800695
مسئول دبيرخانه شعبه  هفتم  شوراى حل اختالف خرو   
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درباره يك فيلم

ما ســال ها از آقــاى بهجت فيلم مى گرفتيــم. وقتى آقاى بهجت 
رفت، يك تاريخ شــفاهى درباره آقاى بهجت شروع كرديم. شايد 
100 تــا مصاحبه گرفتيم كه صدر آن هــا آقاى جوادى آملى بود 
و ذيلشان همسايه اى كه 20 ســال با آقاى بهجت همسايه ديوار 
به ديوار بوده اســت. ايده آن زمستان از اينجا شكل گرفت كه ما 
چرا بايد بعد از فوت يك عالِم به او مراجعه كنيم؟ همين داستان 
انتخابات و ماجراى مستند آن زمســتان مى توانست يك خاطره 
باشد كه30 سال بعد توسط يك نفر ديگر تعريف مى شد. اما حاال 
ما آن را ثبت كرده ايــم و از زبان و نگاه خود آقاى مصباح روايت 
شده است. جمعى از دوستان به اين نتيجه رسيديم درباره اكنوِن 
اين آدم كار بكنيم. اين مصاحبه را شــايد بعدها بشود از خيلى ها 
گرفت. به نظرم حتى اگر اين كار ثمره چندانى نداشــته باشــد، 
اينكه اين تصاوير باقى مى ماند خيلى ارزشمند است. حاال اينكه از 
اين راش ها يك ســرى روابط على و معلولى به دست بيايد و فيلم 

درست بشود و فيلم موفقى باشد يا نباشد، يك امر ثانويه است.

مصباح به روايت مصباح

مدل اين كار اين طور نبود كه برويم روى يك موضوع خاصى پژوهش 
بكنيم و آن را ضبط كنيم. پژوهــش روى روش هاى تربيتى حاج آقا 
بــود و بعد آنچه كه خيلى از ما زمان بــرد، اين بود كه چگونه به اين 
واقعيتى كه در اين مدت ضبط كرده بوديم درام بدهيم و در اين درام آن 
اتفاقات و نكته هايى كه از شخصيت حاج آقا در ذهن داشتيم، را در فيلم 
بياوريم و درست جاى خودشان بنشانيم. مثالً همان جلسه اى كه دارند 
درباره پارلمانى شدن انتخابات حرف مى زنند 10 تا كات خورده است. 
تدوين هاى متفاوت شــده و فكرهاى متفاوت كرديم كه فضا را چطور 
دربياوريم. به خاطر همين من نمى  توانم ادعا كنم مستندم شاهكار است. 
چون خود من هنوز كه فيلم را مى  بينم از خودم مى  پرسم آيا اينجا را 
خوب انجام داديم يا نه؟ هنوز خودم نمى توانم قضاوت كنم. مستند در 
بعضى اكران ها واقعاً گرفته اســت؛ مثل اكران در محافل روشنفكرى. 
شما در توييتر با رصد هشتگ «آن زمستان» نظرات آدم هاى مختلف 
سياسى را درباره مستند مى  بينيد. در آن مدتى كه من همراه حاج آقا 

بودم، ايشان به طرز عجيبى نگران عاقبت به خيرى خودشان بودند.

هنوز نمى توانم قضاوت كنم

تيم ما متصل تقريباً 9 ماه و منفصل حدود سه سال در كنار حاج 
آقا بود و 80 جلسه ضبط داشــتيم كه خيلى ها را دور ريختيم و 

استفاده نكرديم. 
اكنون كل سكانس هاى اين فيلم 30  تا است. براى تدوين اين كار 
هم خيلى وقت گذاشــتيم و يك ســال و سه ماه طول كشيد. آن 
زمســتان به ظاهر نريشنى ندارد و انگار يكسرى راش ها پشت سر 

هم چيده شده است. 
ولى جالب اســت بدانيد كه فيلمنامه كار حدود 6 ماه زمان برده 
است. براى قسمت به قســمت و تك تك جمالت و حرف ها فكر 
كرديم و كار شده است. براى فيلم زحمات زيادى كشيديم. حتى 
براى موسيقى با دقت و ظرافت يك گروه اسپانيايى را پيدا كرديم 
كه موســيقى آن ها در ايران اصًال شــنيده نشده بود. اين هم فكر 

شده بود. 
يكى از كارگردان هاى اســم و رسم  دار گفت: اگر به من مى  گفتند 

براى آقاى مصباح موسيقى بساز همين را مى  ساختم. 

80 جلسه ضبط براى يك مستند

پرچمدار بومى  ترين ژانر سينماى ايران
سيما و ســينما: هرچنــد خود 
ابراهيم حاتمى  كيا در آيين رونمايى 
نسخه اصالح  شده يكى از مهم ترين 
فيلم هاى كارنامه اش اعالم كرد كه 
برايش  خودش  فيلم هاى  تماشاى 
«عذاب  آور» است اما حتماً فيلمبازان 
بسيارى هستند كه نمى  توانند در فهرست آثار منتخب خود در ميان توليدات 
سينماى ايران چشم بر آثار او ببندند. فيلمسازى كه به گفته هوشنگ گلمكانى 
هنوز هم يكى از مهم ترين فيلمسازان ســينماى ايران در 30 سال گذشته 
محسوب مى  شود. در ميان فيلم هاى همواره خبرساز و غالباً محبوب ابراهيم 
حاتمى  كيا اما دو فيلم «ديده بان» و «مهاجر» همواره جايگاه ويژه اى داشته اند. 
شايد فيلم هايى همچون «از كرخه تا راين»، بعد از آن «بوى پيراهن يوسف» و 
به  صورت ويژه «آژانس شيشه اى» بودند كه دايره عالقه مندان سينماى حاتمى 
 كيا را گسترش دادند و نام او را به  عنوان يك فيلمساز محبوب و در عين حال 
دغدغه  مند تثبيت كردند اما «ديده  بان» و «مهاجر» از پرچمداران شكل  گيرى 

بومى ترين ژانر سينماى ايران يعنى «سينماى دفاع مقدس» بودند.
بازسازى و نمايش فيلمى كه ابراهيم حاتمى  كيا در سال 1367 كارگردانى كرد 
تا در قالب آن روايت ديده  بانى كه ناگزير مى  شود به جاى عقب نشينى در برابر 
دشمن در محاصره آن ها گراى خود را به توپخانه خودى بدهد، فرصتى است 
براى مرور روايت فيلمسازى كه معتقد است همواره «در حال زندگى» كرده و 

اين روايت او از «گذشته» يادآور يك «حال» فراموش شده است.

 حضور بازماندگان «فجرملى» در «فجر جهانى» 
سيما و سينما: در نخستين روز 
برگزارى سى  و هفتمين جشنواره 
جهانى فيلم فجر اكران ســه فيلم 
بازمانده از بخش ملى جشــنواره 
در بهمن  ماه ســال گذشته، اكران 
شدند. فيلم ســينمايى «مصائب 
شيرين 2» جديدترين ساخته عليرضا داوودنژاد با وجود تالش تيم سازنده در 
زمان تعيين شده به جشنواره نرسيد و از اين رقابت جاماند. اتفاقى كه به نظر 
هيئت انتخاب جشنواره قانونى و به گفته داوودنژاد كم لطفى بود. جشنواره 
جهانى اما فرصتى فراهم آورد تا فيلم براى اصحاب رســانه و عالقه مندان در 
بخش  «سينماى سعادت» رونمايى شود. اما اين فيلم تنها بازمانده بخش ملى 
جشنواره فجر نبود كه در روز اول جشنواره جهانى فجر در كنداكتور پخش 
قرار داشــت. دو فيلم «پيلوت» به كارگردانى ابراهيم ابراهيميان و «زعفرانيه 
14 تير» به كارگردانى على هاشمى دو فيلم ديگرى بودند كه بازماندنشان از 
تركيب فيلم هاى دو بخش اصلى جشنواره سى  وهفتم با واكنش سازندگانشان 
مواجه شد. هر چند اين دو اثر به بخش رقابتى جشنواره جهانى فجر راه 
نيافتنــد و هر دو در جدول اكران فيلم هاى بخش بازار جشــنواره روى 
پرده رفتند . به اعتقاد برخى كارشناســان رويكرد جشنواره جهانى فيلم 
فجر در قــرار دادن برخى از فيلم هاى شــاخص بازمانده از بخش ملى 
جشــنواره فجر در كنداكتور اكران، شائبه هايى را درباره سياست  گذارى 
دو گانه اين دو رويداد كه در واقع زير تابلو واحد «فجر» و با متولى  گرى 

وزارت ارشاد برگزار مى  شود به  وجود آورده است.

 ســيما و ســينما/جواد شيخ االسالمى  
سال گذشته يكى از سياسى ترين و جنجالى ترين 
سال هاى ســينماى مســتند ايران را پشت سر 
گذاشــتيم و چندين مســتند بــا پرداختن به 
چهره هاى سياســى يا حوادث تاريخى ســاخته 
شدند. اين اتفاق و واكنش هاى برآمده از آن باعث 
شد در آن زمان به برخى آثار به درستى پرداخته 
نشــود و گاه واكنش ها نيز رنگ و بوى سياسى 
گرفت. مســتند «آن زمســتان» يكى از همين 
آثار اســت . مســتندى كه يكى از جنجالى ترين 
موضوعات را در بين آثار جشنواره مستند «سينما 
حقيقت»  در ســال گذشته داشت. مستند «آن 
زمستان» تصوير جديدى از عالمه مصباح يزدى 
ارائــه مى  كند؛ تصويرى كه بيــش از آنكه صبغه 
علمى، سياسى و فلسفى آيت اهللا مصباح را نمايش 
دهد، بر زيســت عرفانى، عاطفى و اجتماعى وى 

تمركز دارد. 
خيلى  از كســانى كه حتى بــا زندگى علمى اين 
استاد حوزه آشنايى داشتند، در اين فيلم تصوير 
جديدى از آيــت  اهللا مصباح يزدى را مشــاهده 
مى  كننــد. در فيلم «آن  زمســتان»، مخاطب به 
اين مسئله مى  رســد كه آيت  اهللا مصباح بيش از 
آنكه يك كنشگر سياسى باشد شخصيتى عرفانى 
اســت به طورى كه چنــد روز مانده به انتخابات 
مجلس خبرگان رهبرى، حضور در جمع طالب 
و حتى پارك رفتن را به بررســى و پيگيرى اخبار 
مهم انتخاباتى ترجيح داده اســت و در روزهايى 
كه كشــور اصطالحاً در «تب انتخابات» است، او 
آبيارى گل هاى خانه و كمك به همسر در منزل 
را از اولويت نينداخته. با احمد شــريف زاده درباره 
مستند «آن زمستان» و چند و چون توليد آن به 

صحبت نشستيم كه در ادامه مى خوانيد.

 مستند آن زمستان طرفداران و مخالفان 
مى خواهم  ابتدا  همين  در  دارد.  سرسختى 
نقدى كه به مستند وارد مى شود را مطرح 
كنم. بعضى مخالفان مى گويند در اين مستند 
بلنِد يك ساعت و نيمه با ابعاد شخصيت آقاى 
مصباح آشنا نمى  شويم. يعنى با اينكه مستند 
طوالنى است، اطالعات بيشترى از انتخابات 

به مخاطب نمى دهد. نظرتان چيست؟
ابتدا بايد بگويم اين فيلم تقريباً حاصل سه سال 
و نيم تــالش يك تيم 10،15 نفــره و حتى در 
برهه هايى تيمى 20 نفره اســت. شايد خيلى روا 
نباشــد من از جانب تمام آن ها حــرف بزنم. اما 
در جوابتان بايد بگويم شــخصيت آقاى مصباح 

شخصيت خيلى بزرگى است. نمى  خواهم ارزش 
 گذارى بكنم؛ اينجا منظــورم از بزرگ به معناى 
وسعت اســت. شايد ما نمى  توانستيم اين وسعت 
را در يــك ســاعت و نيم بيان كنيــم و فكر هم 
نكنم كســى بتواند آن وسعت را در يك مستند 
يك ســاعت و نيمه، طورى كه حــق مطلب ادا 
شود، بگنجاند. توان ما همين قدر بود كه در فيلم 
ديديد. اينكه خوب بوديم يا بد، نمى دانيم. داعيه 
بيشــترى هم نداريم. در جلسه اى كه خود حاج 
آقا فيلم را ديدند به ايشــان گفتم اين فيلم يك 
مقدمه است و بيشتر از مقدمه بودن براى شناخت 
ايشان داعيه اى ندارد. ما تقريباً در 40 سال انقالب 
هيچ فيلمى، حداقل در مورد ايشان، نداشتيم. چه 
برسد فيلمى كه بتواند اين قدر به ايشان نزديك 
شود و بتواند روايت كند. به نظرم خيلى زود است 
كه وسعت چهره آقاى مصباح در چنين مستندى 
نشان داده شود. براى همين بازهم تأكيد مى كنم 

كار ما يك مقدمه است و ادعاى بيشترى نداريم.

درســاخت مســتند علما هميشــه   
چالش هايى سخت وجود داشته است. چطور 

آقاى مصباح را راضى كرديد؟
پاسخ اين خيلى سخت اســت. چون خود ما هم 
نمى دانيم حاج آقا چرا به ما راه دادند. چون تا حاال 
هيچ گروهى نتوانسته بود اين قدر به ايشان نزديك 
شــود و به جلسات نيمه  خصوصى نزديك شود و 
حتى وارد منزل ايشان شود. در مستند مناسباتى 
از زندگى آقاى مصباح را مى  بينيم كه درباره خيلى 
از علماى شيعه نداشتيم. ما سعى كرديم مناسبات 
خانواده ايشان را هم در كار بياوريم. يك عامل ديگر 
كه فكر مى كنم اين اجازه را پيدا كرديم كه كار را 
شروع كنيم و ادامه بدهيم اين بود كه سعى كرديم 
فضاى اعتمادآميزى را شــكل دهيم و جلو برويم. 
مثالً بعضى وقت ها دوربين سه ساعت جلوى ايشان 
روشن بود و ما هيچ دخالتى نمى كرديم. شما توى 
اين كار حتى يك پالن نمى  بينيد كه بازسازى باشد 
و مــا به حاج آقا بگوييم مثالً اين كتاب را برداريد 
تــا ما فيلم بگيريم. ما بــراى همان پالن كه حاج 
آقا سراغ كتابخانه شــان مى روند و كتاب را تورق 
مى كنند و دنبال مطلبى هستند، شايد حدود دو، 
سه ماه منتظر بوديم تا چنين اتفاقى بيفتد. يعنى 
حاج آقا سمت كتابخانه بروند و ما هم در منزلشان 
حضور داشته باشيم و ضبط كنيم. به نظرم اينكه 
حاج آقا ديدند ما مخل آن الگوريتم نظمى كه دارند 
نيستيم، خيلى به انجام كار و همراهى ايشان كمك 
كرد. يعنى ما آرام آرام رفتيم و حاج آقا چيزى به 

مــا نگفتند و اين ادامه پيدا كرد. جلو رفتيم و اين 
همراهى بيشتر شد. حتى در جلسه اى كه حاج آقا 

فيلم را ديدند نكته چندانى نگفتند.

 چرا از خود آقاى مصباح يا شاگردانشان 
در اين مستند گفت وگويى نداريد؟ 

در مورد گفت وگو با شــخص ايشــان ما ســعى 
كرديــم ماجرا را براى مخاطب خيلى مســتقيم 
روايت نكنيم. مى خواســتيم روايتمان مثل يك 
كار داســتانى باشد و داســتانى پيش برويم. به 
نظــرم مصاحبه كردن با حاج آقــا به اين فرمى 
كــه ما انتخاب كرده بوديم ضربه مى زد. در مورد 
نظرات شاگردانشان ما بنا نداشتيم از قضاوت ها و 
نظرات ديگران استفاده كنيم. ببينيد؛ يك وقت 
شما مى آييد با يك نفر مصاحبه مى كنيد درباره 
اينكه اســتاد تو چگونه آدمى است. يك وقت به 
مخاطب نشان مى دهى كه خود اين استاد چگونه 
آدمى اســت. به نظرم اينكه نشــان بدهى خود 

استاد چگونه آدمى است براى مخاطب جذاب تر 
باشد. شايد مخاطب از آن فرد شناخت عميق و 
100 در صد كســب نكند و فقط نسبت به 20 
درصد آن فرد شــناخت و معرفت پيدا كند. مثًال 
اگر آن شــاگرد مصاحبه كند وعمقى از ماجرا را 
روايت كند و براى مخاطِب خاص جذاب و خوب 
باشد، ولى براى مخاطب عام فرمى كه ما انتخاب 
كرديم خيلى تأثيرگذارتر اســت. در اكران هايى 
كه داشــتيم، حتى در فضاهاى روشــنفكرى و 
كسانى كه اصًال ربطى به اين جريان ها نداشتند 
و صرفاً براى اينكه آقاى مصباح چهره سياســى 

بــود كار را ديدند، واقعاً واكنش ها و بازخوردهاى 
خيلى مثبتى ديديم. البته يك جاهايى از فيلم را 
مى زدند ولى در كل برايشان قابل تأمل بود. اين 
براى من هم خيلى مهم بود و به نظرم بخشــى 
از هدفى كه داشــتيم را به دســت آورديم. ولى 
قبول دارم شايد كسانى كه عمق بيشترى از كار 

مى خواهند را راضى نكند.

 ظاهراً خودتان هم متوجه شده ايد كه اين 
مستند موافقان و مخالفان سرسختى دارد.

بلــه. ايــن كار هــم در اصالح  طلب هــا و هم 
خودى ها مخالف دارد. از حزب اللهى ها كه خيلى 
فحش خوردم. خونى به دل من كردند كه نگفته 
بماند بهتر اســت. نقدها خيلى عجيب و غريب 
اســت. مثًال طرف مى گفت «مــن انتظار ندارم 
آقاى مصباح ايــن طورى به انتخابات نگاه كند. 
من دوســت دارم آقاى مصباح پرتالطم باشد و 

مهره چينى كند». 
حتى بعضى از دوســتان فكر مى كردند حاج آقا 
در جريان انتخابات كارهايى كرده و من نشــان 
نــداده ام. بعضى ها خيلى ما را اذيت كردند. مثًال 
مى  گفتند شــما حــاج آقا را خــراب كرده اى و 
تقليــل داده اى. واكنش ها متفاوت بود، بعضى ها 
را نمى شــود بيان كــرد. مثًال يكــى از فعاالن 
اصالح طلــب به من گفت شــما از آقاى مصباح 
يك قديس درســت كرديد. يا كسى كه خيلى 
به رأس اصالح طلبان نزديك است برعكس اين 
نظر را داشت و به من گفت مصباح واقعى همين 
است. حتى گفت تو را خيلى اذيت خواهند كرد 
و نمى گذارند فيلم درســت پخش شود؛ اتفاقى 
كــه تاكنون افتــاده و همين طور بوده اســت. 
اكنون حدود 6 ماه اســت كــه اين كار را آماده 
كرده ايم اما هنوز آنچنــان كه بايد به آن توجه 
نكرده انــد. ولــى در كل بازخوردهاى خوب هم 
زياد داشــتيم. اما حتى نزديك ترين شــاگردان 
آقــاى مصباح، مثل دكتر آقا تهرانى، وقتى فيلم 
را ديدنــد گفتند آقاى مصباح همين اســت كه 
در فيلــم مى  بينيم. فرزندان ايشــان هم نقد و 
نكته اى به فيلم نداشــتند. وقتى مستند پخش 
شــد، حدود دو، ســه هفته هيچ خبرگزارى به 
اصطالح اصول گرايى از ايــن كار خبر نرفت. از 
فرداى روزى كه شــرق درباره مستند تيتر زد، 

بعضى ها شروع كردند به تيتر زدن.

 مستند پرتره معموالً تجليل آميز است. 
اما وقتى به شــخصيتى سياسى مى رسيم 

مخاطب توقع دارد نقد داشته باشد و چالشى 
باشد. روايت شــما كدام بود؟ آن زمستان 

مستندى سياسى است يا اخالقى؟
بنا و اساس ايده اين فيلم اين بود كه ما به يك 
عالِم نزديك شــويم و طريقه نگاه او به عالم را 
بفهميم و در اين بستر پر تالطم سياسى سعى 
كرديم حال و هواى آقــاى مصباح را بفهميم. 
البته طبيعتــاً در كنار اين ها بايد نگاهى كه به 
عالم سياســت دارند، اخالق سياسى كه به آن 
پايبند هستند و كليت نگاهشان به سياست را 

روايت كنيم.
روايت ما اخالقى است. كل سكانس هاى سياسى 
فيلم ســه، چهار تا ســكانس است. كار من در 
اين مســتند نشان دادن يك شخصيت و اتفاق 
كامًال سياسى نيســت. بلكه من سعى كرده ام 
سياســت و نگاه سياسى حاج آقا مصباح را هم 
از طريق اخالق نشــان بدهم. من مى خواستم 
نشــان بدهم كه او در يك بستر پرتالطم، كه 
تيترهاى چالشــى روزنامه ها را در مستند هم 
ديديم، دارد با چه حال و هوا و آرامشى زندگى 
مى  كند. ادبيات مستند سياسى با اين فيلم فرق 

مى كند. 
نگاه ما اصًال سياســى نبود. ما داشتيم حاج آقا 
را در اين بســتر روايت مى كرديــم. اگر موقع 
انتخابات به نتيجه نمى  رســيديم، 9 ماه ديگر 
فيلمبــردارى را ادامه مى داديم. يعنى همزمان 
شدن ساخت مستند و ايام انتخابات اتفاقى بود 

و از پيش برنامه  ريزى شده نبود.

 دربــاره زندگى علما كارهاى ديگرى هم 
درحال ساخت داريد؟

يك مســتند دربــاره آقاى حائرى شــيرازى 
ساختيم كه متأسفانه آن هم با بى مهرى مواجه 
شد. كار خوبى اســت اما اكران نصفه   نيمه اى 
داشت. البته من تهيه كننده آن هستم و آقاى 
كريمــى  راد، كارگردانى كرده است.مســتندى 
درباره آيت اهللا تحريرى داريم كه بيشــتر ناظر 
بر پدرشان اســت. يك كار هم درباره آيت اهللا 
فضليان، امام جمعه مالير داريم كه بخشــى از 
داستان آن در مشهد مى گذرد. يكسرى كارها 
هم توليدشان تمام شده و تدوينشان به موازات 
هم جلو مى رود. يك نگرانى اين اســت كه اين 
كارها شبيه هم بشوند. اما چون سوژه ها، چه به 
لحاظ موضوع، محتوا و ســير مستند و چه به 
لحاظ تدوين متفاوت هستند اين طور نخواهد 

شد.

برش

ســعى كــرده ام سياســت و نگاه 
سياســى حــاج آقا مصبــاح را هم 
از طريق اخالق نشــان بدهم. من 
مى خواستم نشان بدهم كه او در 
يك بســتر پرتالطم، كه تيترهاى 
چالشــى روزنامه ها را در مستند 
هــم ديديم،دارد با چه حال و هوا 

و آرامشى زندگى مى كند

سيما و سينما گفت وگو با احمد شريف زاده
كارگردان مستند «آن زمستان»، پرتره اى از آيت اهللا مصباح 

سيماى عارفانه يك  فقيه سياستمدار

يادداشت

مصطفى يوسف زاده
annota�on@qudsonline.ir

ساده اما باشكوه
براى ابراهيم حاتمى كيا كه به عنوان فيلمبردار مجموعه تلويزيونى روايت فتح 
سابقه حضور داشت، فيلم ديده بان به منزله سكوى پرتاب بود. فيلمى كه روح 
و حال و هواى واقعى رزمندگان در آن سارى و جارى است. همگان مى دانند 
جنگ ما با جنگ هاى ساير دنيا متفاوت بوده است.در نتيجه سينمايى كه قرار 
است چنين جنگى را به تصوير بكشد هم بايد متفاوت باشد؛بنابراين وظيفه 
بزرگى به گردن دارد. نشــان دادن خاكريزها و نبرد زمينى و هوايى به همراه 
انفجار پياپى بمب ها در همه جنگ ها وجــود دارد ولى آنچه دفاع مقدس را 
متفاوت نشــان مى دهد، روحيه دالورانه مردانى بود كه جسورانه خط شكنى 
كردند. فيلم ديده بان، سندى از سادگى و مظلوميت آدم هايى است كه در اوج 
همه حماسه آفرينى هايشان، قهرمان خارق العاده فيلم هاى جنگى هاليوودى 
نيستند چرا كه حاتمى كيا به شكل كامالً آگاهانه از چهره پردازى قهرمانانه و 
گل درشت طفره مى  رود تا دو رزمنده فيلمش آدم هايى ساده و برآمده از بطن 
معمول زندگى باشند. حاتمى كيا در لحظه هايى مستقيم، مخاطب خود را به 
متن حادثه و بازآفرينى واقعيت هاى آشنا مى كشاند و به خلق فضايى مى پردازد 
كه گويى مخاطب به طور مستقيم شاهد ماجراست. صحنه هايش اغراق ندارند. 
آن قدر فضا طبيعى است كه ما را ياد فيلم هاى مستند مربوط به جبهه و جنگ 
مى  اندازد. از تصاوير كليشــه اى و رايج براى رهايى روح و پرواز ملكوتى شهدا 
استفاده نمى كند.او در يك نماى ساده فرو رفتن گلوله عمل نكرده خمپاره يا 
موشكى در نزديك ديده بان را نشان مى  دهد بى آنكه از شعارهاى كالمى كمك 
بگيرد، تصويرى روشن از امدادهاى غيبى را در تنهايى و خلوت يك رزمنده ارائه 
مى دهد. كامالً از زبان تصوير كمك مى  گيرد.نگاه با طمأنينه و مهربان ديده بان، 
يك حركت و اشــاره سر و دست ويك نگاه به آسمان،همه چيز در سادگى و 
بى پيرايگى و به دور از شعار اتفاق مى  افتد. از دل همين فضاست كه ديده بان 
(عارفى) زمانى كه در حلقه محاصره عراقى ها گرفتار مى شــود و همراهش را 
شــهيد مى يابد، آگاهانه و دالورانه به نيروهاى خودى، گراى موقعيت خود را 
مى دهد و نيروهاى ايرانى آتش سنگينى مى ريزند. انتخابى آگاهانه با فرجامى 

چون شهادت.از اين باشكوه تر ممكن است؟
گفت وگوى كوتاهى در فيلم بين ديده بــان و رزمنده نابينا وجود دارد كه در 
نوع خود كم نظير است. در آميختن تخيل و واقعيت در فضايى با استفاده از 
ناله ها، مرثيه خوانى و زمزمه هاى غم آلود مجروحان كه در تصوير ديده نمى شوند 
اما حضورى پر رنگ دارند. اين چنين اســت كه ديده بان متفاوت اســت و از 
كليشه هاى مرسوم مى گريزد. به اسم فيلم دقت كنيد: ديده بان. عارفى در مقام 
ديده بان بايد حركات دشمن را رصد كند و ببيند. اما خودش رزمنده اى است 
كه ديگران را ديدن و درون بينى را به خود ديدن ترجيح مى دهد. در ديده بان، 
دوربين حاتمى كيا با عارفى حركت مى  كند، با او روى زمين پرتاب مى  شود و با 
چرخشى سريع و ناگهانى خمپاره عمل نكرده را مى بيند. بغض عارفى مى  تركد 
و دوربين حكايتگر حال درون و بيرون او. وقتى راه باز مى شود و ديده بان به 
راه مى  افتــد، دوربين همراه با ديده بان، مى دود. دويــدن او با صداى رژه پاى 
گروه رزمندگان آميخته مى شود. گويى يك لشكر ديده بان را تا مقصد مشايعت 
مى  كنند. سپس دوربين بر مسير حركت ديده بان پرواز مى  كند تا حس و حال 

يك ديده بان را به تصوير بكشد.
ديده بان سرشار از لحظات ناب سينمايى است. ساده اما بزرگ و باشكوه.



زاده تربت  ایســتگاه/ مجید   
البته قبــول داریم تــوی اوضاع و 
شــرایطی که »ترامــپ« در گیر 
دادن بــه مردم ایران به ســیم آخــر زده، دولت 
آمریکا و تروریســت های واقعی دنیا را رها کرده 
و یقه زخم خوردگان از تروریســم بین المللی در 
ایران را چســبیده، نوشتن از یک سوژه مثبت و 
موجه آمریکایی شاید خیلی هوشمندانه به نظر 
نرسد! اما یادمان باشــد که ما ایرانی   ها حتی در 
کرده ایم  تأکید  روزهایمــان،  ضدآمریکایی ترین 
که سیاستمداران و سیاست های کاخ سفید اگر 
بگذارند، مردم دو کشور با فرهنگ، دین و مذهب 
یکدیگر مشکلی ندارند. »هوارد باسکرویل« فقط 
یک نمونه کوچک از میلیون ها آمریکایی است که 
وقتی پای انسانیت و آزادی خواهی وسط می آید، 
به سیاست های چند پهلو و شرورانه سیاستمداران 
کشورش پشــت کرده و اصول اخالقی و انسانی 

خودش را دنبال می کند. 

دستمالبستنبهسریکهدردنمیکند
مثل خیلی از ُمبلّغان دیگر، می توانست فقط دنبال 
مأموریتــش را بگیرد و در کنــار آموزش تاریخ، 
حقوق و... آموزه های مسیحیت پروتستانی را در 
»تبریز« به دانش آموزان یک کشور جهان سومی 
بیاموزد. می توانست ســِر بی دردش را دستمال 
نبندد و هماهنگ با دســتورات و قوانین وزارت 
خارجه آمریکا، ســرش گرم به همان چیزهایی 
باشــد که باید باشــد تــا دوره مأموریتش تمام 
شــود. آن روزها اوضاع تبریز سخت آشفته بود. 
نیروهای استبداد، شهر را در محاصره گرفته بودند 
و مردم برای حمایت از مشــروطه خواهان به جز 
قزاق ها باید با گرسنگی هم می جنگیدند. »هوارد 
باسکرویل« در چنین شرایطی بیشتر از اینکه به 
ملیت، دین و مأموریت سیاسی - مذهبی اش فکر 
کند، دغدغه وظایفی را داشت که »انسانیت« روی 

دوشش گذاشته بود. 

کشیشزاده
درسش را که تمام کرد، خودش به هیئت ُمبلّغان 
»پرســبیتری« نامه نوشت و اعالم کرد آمادگی 
دارد با هدف آشــنایی و کسب تجربه در زمینه 
یک فرهنگ و زبان جدید به عنوان معلم و ُمبلّغ 
به کشورهای دیگر اعزام شود. »پرسبیتری« از 
شاخه های مسیحیت پروتســتانی بودند که در 
ایران هم به نام »مسیحیت مشایخی« شناخته 

می شــدند. خانواده »هــوارد« از پیروان همین 
شــاخه مذهبی بوده و پــدر، پدربزرگ و چهار 
برادرش همگی کشیش شــده بودند. »هوارد« 
که ســال 1885 در شــهر »پلَت شــمالی« در 
ایالت نبراسکا به دنیا آمده بود، اما برخالف پدر 
و برادرانش ترجیح داد به دانشگاه »پرینستون« 
برود. هرچند مواد اصلی درس هایش »مذهب« 
 بــود، امــا بــرای ســال های آخــر تحصیل و 
پایان نامه   اش ســراغ بحث هایی چــون »رویّه 
قضایی« و »دولت متکی بر قانون اساسی« رفت. 
هیئت مســیونرهای مذهبی بعد از دریافت نامه 
»هوارد« او را برای دو سال به تبریز فرستاد تا در 
مدرسه آمریکایی »مموریال« این شهر تدریس 
کند. تبریــز در آن زمان، میزبــان بزرگ ترین 
جامعه آمریکاییان مقیم ایران بود. مســیحیان 
آمریکایی که ســال ها پیــش از آن در ارومیه و 
سلماس مســتقر شــده بودند، بعد از تأسیس 
بیمارستان و دبیرستان آمریکایی در تبریز به این 

شهر کوچ کرده بودند.

پایهگذار»بوکس«درایران
هم »هوارد باسکرویل« و هم مدرسه »مموریال« 
در تاریــخ معاصر ایران شــهرت زیــادی دارند. 
همین حــاال اگر در اینترنت جســت وجو کنید 
متوجه می شــوید »مدرســه مموریال« حدود 
سال 1215 خورشیدی شــروع به کار کرده، به 
وسیله کشیش های مسیحی اداره می شده و تنها 
آموزشــگاهی بوده کــه در آن زبان های خارجی 
نیز تدریس می شده است. تبریزی   ها بیشتر این 
مدرسه را با نام »صفا« می شناختند که 103 سال 
در تبریــز فعال بوده و پس از آن فعالیت مبلّغان 
آمریکایی در سال 1318 در این آموزشگاه ممنوع 
و متوقف شده و مدرســه به »پروین« تغییر نام 
داده است. »باســکرویل« در این مدرسه بیشتر 
تاریخ اروپا، بخصوص تاریخ انقالب فرانســه و... را 
تدریس می کرده است، اما اگر باز هم بیشتر درباره 
او جست وجو کنید در سایت های مربوط به ورزش 
»مشت زنی« هم نام او را می بینید. »باسکرویل« 
گویا در مدرسه، سوارکاری، تنیس، تئاتر و بیشتر 
از همه »مشــت زنی« را هم بــه دانش آموزانش 
آموزش می داده است. ظاهراً فعالیتش در آموزش 
»مشــت زنی« به عنوان ورزش، بیشــتر از دیگر 
فعالیت هایش بوده و طرفدار داشته است به شکلی 
که او را بنیان گذار و یا وارد کننده ورزش »بوکس« 

به ایران می دانند.

خیامرامیشناسم
وقتی حکم مأموریت را به دستش دادند، با کشتی 
از آمریکا به انگلستان رفت و بعد هم راهی ایران 
شد. از کجا و کدام نقطه وارد ایران شد را درست 
نمی دانیم، اما گویا برای رفتن از همدان به تبریز، 
مجبور شد همه راه را روی زین اسب بنشیند. ابتدا 
در خانه ساموئل ویلسون )مدیر مدرسه مموریال( 
مستقرش و بعدها که با دختر رئیس مدرسه نامزد 
شــد، به خانه  هایی که بــرای معلمان آمریکایی 
مدرسه در نظر گرفته بودند، اسباب کشی کرد. تا 
اینجای ماجرا »هوارد« فقط مسیونر جوانی به نظر 
می آید که با پیش زمینه تربیت مذهبی خودش، 
دست به ماجراجویی زده و با شور و شوق جوانی 
قصــد دارد هزاران کیلومتر دورتر از کشــورش، 
آموزه هایی را که بابت آن ها مأموریت دارد، تدریس 
و تبلیغ کند. تقدیر البته برایش نقشه  های دیگری 
دارد. ایراِن دوره قاجار و بخصوص تبریز در التهاب 
مشروطه و مشروطه خواهی می سوزد و »هوارد« 
با همه جوانی  اش آن قدرها خام نیست که بدون 
حداقل شــناخت از مردم و گذشــته ایران پا به 
کشورمان گذاشته باشد. متون تاریخی و خاطرات 
آدم های آن روزگار، در دو نکته متفق  القولند. اول 
اینکه »هوارد« از نخســتین روزهای تدریس در 
ایران برای دانش آموزان ایرانی  اش فقط از فرهنگ 
اروپا و غرب حرف نمی زند. درباره »خیام« و برخی 
شاعران و اندیشمندان دیگر ایرانی مطالعه کرده و 
ابتدا از آن ها تمجید و تعریف می کند. دوم اینکه 
با مردم تبریز نشســت و برخاست دارد و سعی 
می کند آداب و رسوم و فرهنگ آن ها را از نزدیک 

بشناسد.

سفیرفرنگ
شــاید باورش سخت باشــد اما گویا »هوارد« در 
تعزیه هایی که در تبریز برگزار می شــد شرکت 
کرده و نقشی را هم به عهده گرفته و جالب اینکه 
در بســیاری از لحظات ایــن نمایش  های آیینی 
پا به پای تماشاگران و شخصیت های دیگر اشک 
ریخته است. »امین معلوف« نویسنده لبنانی در 
کتاب »ســمرقند« اگرچه با رویکرد ها و تحلیل 
خودش این ماجرا را روایت می کند، اما شــهادت 
می دهد که »هوارد« در مراسم تعزیه ایام محرم 
شرکت داشته و نقش ســفیر فرنگ که به دربار 
معاویه می آید را بــازی می کند: »وقتی وارد این 
کشور شدم، نمی توانستم بفهمم چگونه اشخاص 
 بزرگسال و مؤقر برای قتلی که بیش از 1000 سال

 پیش روی داده این چنین گریه و زاری می کنند 
و به ســر و رویشان می کوبند... از نخستین هفته  
اقامــت در ایران این ســؤال را از خودم کرده ام و 
پاسخ خود را ضمن مراسمی نظیر امروز یافته ام. 
خودم را با جمعیت قاطی کردم. دور و برم صدای 
شیون و زاری به هوا برمی خاست. با مشاهده  این 
چهره های گریان و ماتم زده، با خیره شدن به این 
دیدگان مبهوت، وحشت زده و اشک آلود، رنج  های 
تاریخی مردم ایران در نظرم پدیدار شــد... بدون 
آنکه متوجه باشــم بی اختیار اشــک از دیدگانم 
جاری شد. شرکت کنندگان در این مراسم به من 
خیره شدند. حالشان منقلب گردید، مرا به سوی 
صحنه تعزیه هل دادند و از من خواستند که نقش 

سفیر فرنگ را بازی کنم«.

سرازپانمیشناخت
البته شکی نیست که »هوارد« برای نزدیک تر شدن 
بیشتر به مردم تبریز بخصوص آن هایی که نگران 
بودند فرزندشان دارد زیر دست معلمی مسیحی 
و فرنگی درس می خواند، دســت به چنین کاری 
می زند، اما کســی از تاریخ نویسان ادعا نکرده که 
»هوارد« در این ماجرا فقط نقش بازی کرده باشد 
یا به دنبال کسب منافع سیاسی برای مأموریتش 
بوده باشــد. او پس از شرکت در نخستین تعزیه، 
ســر از پا نمی شناسد که حاال شــاگردانش و یا 
خانواده   های آنان او را فقط یک آمریکایی ریش و 
سبیل تراشیده و شیک پوش و احتماالً روشنفکری 
المذهب قلمداد نمی کنند. بنابراین وقتی اعتماد 
مردم را می بیند، جرئت می کند به جای تدریس 
تاریخ اروپا از دالیل سیاســی عقب ماندگی ایران 
آن روزگار حرف بزند و از استبداد شاه قاجار انتقاد 
کند. نخستین نشانه   های خروج »هوارد« از مسیر 
مأموریت سیاســی - مذهبــی اش هم از همین 
زمان آشکار می شــود. کار مشروطه خواهان باال 
گرفته و شــاه قاجار قزاق ها را برای سرکوب قیام 
 تبریزی  ها می فرستد. شهر در محاصره قرار دارد و 
زد و خورد ها میان مشــروطه خواهان و نیروهای 
دولتی شدت گرفته اســت. »هوارد« حاال دسته 

نظامی راه انداخته و با اطالعاتی که دارد جوانان 
داوطلب مشروطه خواه را آموزش نظامی می دهد! 

فوجنجات
کشیش   های هیئت مسیونری به او اخطار می دهند 
که در چارچوب مأموریتش عمل کند. ویلیام دوتی، 
کنسول آمریکا در تبریز او را احضار کرده و یادآور 
می شود که فعالیت  های غیرقانونی اش منافع آمریکا 
و جان اتباع آمریکایی را به خطر انداخته است! گویا 
دو ماه بیشتر به پایان دوره مأموریتش باقی نمانده 
و نامزدش هم منتظر برگزاری جشن عروسی است. 
حتی برخی منابع تاریخی نوشته  اند »ستارخان« 
او را فــرا می خواند و بعد از تشــکر و تجلیل از او 
می خواهد طبق قوانین کشورش عمل کند. با این 
همه پاسخ »هوارد« به همه منتقدان و هموطنانش 
این اســت: »ایرانی ها در راه آزادی می کوشند... تا 
کی برای آن ها سرگذشت مردگان اروپا را بگویم...

من به آن ها پیوســته ام و از قانــون آمریکا باکی 
ندارم«. سپس گذرنامه خود را درآورد و به کنسول 
داد و گفــت: »تنها فرق من با این مردم، زادگاهم 
است و این فرق بزرگی نیست«. 30 فروردین سال 
1288 »فوج نجــات« تبریز به فرماندهی »هوارد 
باســکرویل« بعد از عبور از کوچه باغ های اطراف 
تبریز به قزاق   های دولتی حمله می برند. درگیری 
که شــدت می گیرد اول صدایش شنیده می شود 
که فریاد می زند همه دراز بکشــند... بعد هم این 
بــار آرام تر صدا می زند: حاج آقا... من تیر خوردم... 
تشییع جنازه اش روز 31 فروردین به قدری باشکوه 
برگزار می شود که حیرت مقام های سیاسی آمریکا 
و انگلیس را موجب می شود... به دستور ستارخان 
خبر کشــته شــدنش به آمریکا تلگراف می شود. 
تفنگش را در پرچم ایران پیچیده و برای خانواده  اش 
در آمریکا می فرستند... شعری که »عارف قزوینی« 
برایش سروده هنوز روی سنگ قبرش در قبرستان 
مســیحیان تبریز دیده می شود: ای محترم مدافِع 
حریِّت عباد/ وی قائِد شجاع و هوادار عدل و داد... 
کردی پِی سعادت ایران فدای جان/ پاینده باد نام 

تو، روحت همیشه شاد...  
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ایستگاه

گزارش از شخص

شهیدآمریکاییمشروطهخواهی
»هواردباسکرویل«درتبریزچهمیکرد؟

سوپر استار بزرگ
هفته نامــه تایم که هر ســاله 
به معرفــی تأثیرگذارترین افراد 
جهان می پردازد در این شــماره 
نیز به این روال ادامه داده است. 
این نشــریه به معرفی 100 نفر 
که تأثیرگذارترین افراد جهان به 
زعم این مجله هستند، پرداخته 
که نکته جالب آن این اســت که 
نویسنده هر کدام از این چهره ها، 
دیگر افراد شــناخته شده همان 
زمینه هستند. تایم چندین طرح 
جلد را با برخــی از این افراد به 
چاپ رســانده که نمونه آن را با 

تصویر ُدوِین جانسون می بینید؛ کسی که همچنان خود را به عنوان یکی 
از بزرگ ترین سوپراستارهای سینما که فیلم هایش بیشترین سود مالی را 

دارند مطرح نگه داشته است.

ترامپ باید محاکمه شود
تازه ترین  در  نیوزویک  هفته نامه 
شــماره خــود در مصاحبــه ای 
اختصاصی به سراغ رئیس کمیته 
اطالعــات مجلــس نمایندگان 
آمریــکا کــه یکــی از مخالفان 
محســوب  ترامپ  دونالد  بزرگ 
می شود، رفته است. آدام شیف در 
مصاحبه خود با تایم که با عنوان 
»هیچ کس از قانون نمی گریزد« 
منتشر شده، تأکید کرده که همه 
دالیــل برای اینکــه ترامپ باید 
محاکمه شود وجود دارد. شیف 
در قســمتی از مصاحبه خود در 

مورد اصالحاتی که آمریکا به آن در شــرایط کنونی نیاز دارد نیز صحبت 
کرده است.

دیوار پرحاشیه
هفته نامه ویــک در پرونده ای به 
جدیدترین نقشــه دونالد ترامپ 
برای انتقــام از کنگره آمریکا به 
خاطــر فراهم نیــاوردن بودجه 
مــورد نیاز برای کشــیدن دیوار 
مرزی میــان ایــاالت متحده و 
مکزیک خبر می دهد. این نشریه 
در گزارش خود می گوید ترامپ 
قصد دارد مهاجــران غیرقانونی 
کــه در مرز مکزیــک نگهداری 
می شوند را به پناهگاه های داخل 
شــهرهای مختلف کــه معموالً 
توسط مخالفینش اداره می شود، 

وارد کند. ویک داســتان دستگیری جولین آسانژ را با نگاه به شکل تأثیر 
ویکی لیکس بررســی کرده و می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که آیا 

ویکی لیکس را می توان یک نوع از روزنامه نگاری لقب داد؟

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

کلیدها

نبرد سلبریتی ها و بیلبریتی ها! 
مخالفت با یکدیگر و نقد بسیار هم چیز خوبی است، اما اگر همین نقد و 
نظر و مخالفت به دشمنخویی رسید، باید کاری کرد و تدبیری الزم است. 
دشمنی نمی گذارد ما مثل آدم زندگی کنیم. وقتی جناح های مختلف حتی 
در زلزله و سیل هم کارهای همدیگر را به هر نحو ممکن تخریب می کنند، 
ما به مرور در حال تبدیل شدن به دشمنان هم هستیم. در ایامی که سیل 
بخش بســیار وسیعی از سرزمین ایران را درگیر بحران کرد دیگر باره این 
نوع اختالفات هم زنگ هشدار را به صدا درآوردند. در سیل امسال گونه ای 
جدید از این دشمنخویی هم رونمایی شد. درگیری جدی و آتش مستقیم 
در سطح شبکه های اجتماعی و میان چهره های مردمی دو جریان اصلی 
کشــور، برای جامعه ما اتفاق تازه ای اســت. اتفاقی که به تسامح، من آن 
را نبرد ســلبریتی ها و بیلبریتی ها نام گذاری می کنم، سلبریتی ها نماینده 
سرمایه داری و طبقه جدید متوسط هستند و بیلبریتی ها هم بخش دیگری 
از مردم را نمایندگی می کنند، به طبع هیچ کدام از این دو گروه نماینده 
تام و تمام مردم نیســتند، اما به نمایندگی از طبقه اجتماعی و سیاسی و 
فرهنگی خودشان با یکدیگر دست و پنجه نرم می کنند. بیلبریتی ها عمدتاً 
در میدان های تالش و کار مطرح شده اند و با استفاده از ظرفیت شبکه های 
جدید به ســتاره های مردمی قشــری دیگر از جامعه ما تبدیل شده اند. 
ســلبریتی ها هم به گمان من زائده و زاییده سرمایه ساالری و مافیاهای 
مختلف کشــور هستند که زبان همین مافیاها و البته بخشی از مردم نیز 
شده اند. درگیری سلبریتی و بیلبریتی هر چه هست به مرزهای دشمنی 
و دشمنخویی نزدیک می شود و باید تدبیر شود. شکاف های اجتماعی ای 
که آن را سرشاخه های سازمان نیافته و ناهماهنگ توسعه می دهند بسیار 
خطرناک است. روحانی جوانی که بیل به دست با مسی جون حرف می زند 
نمی داند که در حال کمک به »مسی جون« برای اختالف افکنی و فعال تر 
کردن گسل های اجتماعی و سیاسی است. »مسی جون« البته برای این 
کار پول می گیرد، اما این روحانی جوان فقط به خاطر ساختار هنری کار 
مســی جون، به طور ناخود آگاه به مروج و گسترش دهنده کار فرهنگی 
مســی جون تبدیل شده است و با استفاده از فرمی که مسی جون ایجاد 
کرده اســت بازی مورد نظر او را گسترش می دهد. این اتفاق ساده بسیار 
خطرناک است. مسی جون ها و مزدوران آمریکایی و اسرائیلی در شبکه های 
اجتماعــی به طور مــداوم با ایجاد فرم های خالقانــه تالش می کنند که 
درگیری را به درون خانه و خیابان و مترو های ما بکشانند و ما هم دانسته 
یا ندانســته با تکرار فرم کار آن ها به تأثیر عملیات آن ها کمک می کنیم. 
مدیریت فرهنگی و رســانه ای کشــور باید با بردن فضای گفت و گوهای 
فرهنگی و رسانه ای کشور به یک فضای مورد اجماع، جلوی بخش مهمی 
از درگیری های بیهــوده را بگیرد تا نزاع های قبیلگی و ایجاد دوقطبی ها، 

بیش از این جامعه ما را گرفتار دشمنخویی نکند.
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آب بند  زمین-  غذای  سرمدی-   و 
گران بها  زینتی  سنگ  داماد-  تازه   .11 
زمینی-  ابر  مسرور-  زغالسنگ-  نوعی   .12
عنوان  رهگذران-  شرط-  ادات  از   .13 ناگزیر 
چراغ   .14 لباسشویی  پودر  انواع  عمومی 
عمرالبشیر  کشور  قدما-  پزی  خوراک  نفتی 
مخلوع- درخت تسبیح 15. شاخه ای ازهندسه 

مقدماتی- ققنوس اروپاییان

  افقی

  عمودی

ایستگاه / محمد مهدی خالقی: صبح سری به کتابفروشی 
»مزار« می زنیم. یک اتاق 3 در 5 با قفسه های عادی. کتاب های 
مذهبی، تاریخ هند و پاکستان، کتاب های عالمه اقبال الهوری 
و... و بخش مجزایی برای کتاب های سلطان باهو. گردانندگان 
این مجموعه که یکی از شــاخه های نوادگان ســلطان باهو 
هستند، با برنامه ریزی منســجم و خدمات اجتماعی خوب، 
توانسته اند به جنبه های علمی و ادبی سلطان باهو هم بپردازند. 
تا امروز بخش زیادی از کتاب های باقی مانده از سلطان باهو که 
جز یکی، بقیه فارسی است؛ از نسخه های خطی تصحیح شده، 
به چاپ رسیده و در مرحله بعد از فارسی به اردو ترجمه شده 
اســت. کتاب هایی از قبیل: اسرار قادری، رساله روحی شریف، 

شمس العارفین، عقل بیدار، عین الفقر و... که همه در عرفان، 
تصوف، توحید و معرفت است. سلطان باهو به جز ویژگی های 
عرفانی و طریقتی و محبت به اهل بیت پیامبر)ص(، اهل ادب 
و شعر هم بوده و از او اشعار زیادی بیشتر به فارسی باقی مانده 

است. مثل این نمونه ها: 
شعری در باب یاد خدا: »مرا ز پیر طریقت نصیحتی یاد است / 

که غیر یاد خدا هر چه هست برباد است«
و شعری در نعت پیامبر)ص(: »محمد چو بینی بیابی خدا / خدا 

را مکن از محمد جدا«
و شعری که بیشتر عباراتش عربی است: »یقین دانم درین عالم 

که ال معبود اال ُهو / وال موجود فی الکونین ال مقصود اال ُهو«
و این شعر در وصف اهل بیت پیامبر)ص(: 

»ُخذ بَِیدی فرمود با ما مصطفی )ص( / دســت بیعت کرد ما 
را مجتبی)ع(

پیشوا و پیر خود را ساختم / هر دمی دیدار حق را یافتم
خوانده فرزند مرا زان فاطمه/ معرفت فقر است بر من خاتمه

خاک پایم از حسین و از حسن / هر یکی اصحاب با من انجمن« 
باهو ســعدی و حافظ و موالنا نبوده. از نظر شــعر حتی اقبال 
هــم نبوده، اما بی گمان یک عــارف تأثیرگذار و عالقه مند به 
ادبیات فارســی و محب اهل بیت پیامبر)ص( بوده که آثار و 
تأثیرات عرفانی اش هنوز هم با پیروان پرشــمارش پیداست. 
همراه با »عظیم« که پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترایش 
آثار سلطان باهو بوده، کتابفروشی را می بینیم. تا عصر کارمان به 
لکه گیری تصاویر باقی مانده می گذرد تا اینکه خبر آماده شدن 
مدرسه علمیه مزار سلطان باهو را برای بازدید و تصویربرداری 

می دهند. 
»دارالعلــوم غوثیه عزیزیه انوار حق ســلطان باهو« مدرســه 
علمیه بارگاه اســت. همه طلبه ها در ایوان مدرسه که منتهی 

به زمین چمن است جمع شــده اند و مشغول درس خواندن 
هستند. با همان شیوه تکان دادن سرها که فکر می کنیم همه 
این کالس ها قرآن است. اما وقتی نزدیک می شویم، می بینیم 
از چهــار کالس یکــی قرآن برای بچه های کوچک تر و ســه 
 کالس مربوط درس فارسی است. کتاب های گلستان سعدی، 
مثنوی معنوی موالنا و اســرار خودی و رمز بی خودی اقبال 
الهــوری در کالس تدریس می شــود. در مجموعــه بارگاه و 
تشــکیالت ســلطان باهو، آموزش و یادگیری زبان فارسی از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت. به این دلیل که سلطان باهو 
خود ایرانی االصل بوده و کتاب هایش هم به زبان فارسی است. 
مدیر مدرسه از شیوه های درسی و کتاب هایی که می خوانند و 
آمارهای مدرسه صحبت می کند. نزدیک غروب است. باز هم 
تصاویر عمومی باقی مانده ای داریم که باید به انجام برســانیم. 
فردا باید برای زیارت و تصویربرداری به دو مکان جدید برویم.
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