
عشق، قالی کرمان است!
رقیــه توســلی: پهنــش 
می کنــم روی میز. نمی شــود 
هی قربان صدقه اش نرفت. 
ســفره قلمــکاری را می گویم 
که امروز یکی اش هم ســهم 
عــددی   80 از  شــده  مــن 
کــه گویــا رفتــه خانــه اقــوام. 
ازقضا عروســی خواسته یاد 
مادرشــوهرش را زنــده نگــه 

دارد. 
دســت می کشــم روی نقش 
بُتــه  به گمانــم  نقــوش.  و 
ترمه هایــی کــه روی ایــن پارچــه نشســته، جنســش بــا همــه ترمه هایی 
کــه تابه حــال دیــده ام فــرق می کند. یک فرق اساســی. اینکه این ســفره 

مهربان است. به شدت مهربان است.
زیرورویش می کنم. پشــت ســفره همان جا که اصوالً برچســب ســاخت 
ایــران می خــورد، چشــمم می افتــد بــه اتیکــت دوختــه شــده ای، رویش 

نوشته؛ به یاد خادم الحسین، کربالیی راضیه شکور. 
بــا خــودم می گویــم چــه خیــرات درســت و حســابی. فقــط یــک انســاِن 
عاشــِق باتدبیر می داند چه بکند که نامش یادگار بماند. مثل این مادر 

بااخالق، مثل این عروس عزیز.
در طــول روز تــا نگاهــم می افتــد به ســفره اهدایی، عروس و مادرشــوهر 
خوشــرویی می آینــد تــوی ســرم و نمی شــود مقابلــه بــه مثــل نکنــم... 
نمی شــود لبخند نزنم و نگویم الهی که زنده باشــی فاطمه خانوم جان و 
انرژی مثبتی حواله ندهم سویش... نمی شود فاتحه ای پیشکش نکنم 

خدمت خادم اهل بیت)ع(. 
پنجشــنبه بــرای عــده ای شــاید فقــط پنجشــنبه باشــد. روزی کــه مثــل 
روزهــای دیگــر هفته می آید و می رود اما بی شــک ایــن روز برای آنان که 
عزیــز رفتــه ای دارنــد، توفیــر دارد بــا باقی هفتــه. قشــنگ تر و گدازنده تر 
و آرام تر و آشــوب تر اســت. نمی شــود در خانه ماند. نمی شــود چای دَم 
کــرد و ظرف شســت و جارو کشــید و نشســت پــای تلفن. پنجشــنبه ها 
وقت دیدار تازه کردن اســت. وقت مهربان بودن و باریدن و صدا کردن 
رفتــگان. مثــل همیــن عــروس نازنین که شــنیده ام از صبــح علی الطلوع 
رفته درِ منزل دوســت و فامیل تا یادمان بدهد اموات به ظاهر رفته اند. 
به ظاهر دوراند. به ظاهر تمام شــده اند. اصالً مگر دوســت داشتن، نبات 
و زعفران است که ته بکشد... به قول فاطمه خانوم »عشق« قالی کرمان 

است، مرگ ندارد! تاریخ مصرف ندارد!
ســنجاق: پیامبرمــان حضــرت محمــد)ص( فرمودنــد: ارواح مؤمنــان هر 
جمعــه روبــه روی خانه هــا می ایســتند و هــر یک بــا آوای حزیــن و گریان 
می گوینــد  ای کســان مــن،  ای فرزندانــم، پــدرم، مــادرم، نزدیکانــم به ما 

عطوفت کنید.
خدای شما را بیامرزد...

بــا درهمــی، گــرده نانی یا رختی در حق ما رحم کنید که خدا به شــما از 
لباس های بهشتی بپوشاند.

همین حوالی

 خاطره حجت االسالم هاشمی گنابادی
 از پژوهش های رهبر انقالب در مورد امام سجاد)ع(

آن فیش ها از کجا آمده بود؟

پارسا نیکوکار: حجت االســالم هاشــمی گنابــادی از شــاگردان رهبرمعظم 
انقالب در مراســم رونمایی از کتاب »حماســه امام سجاد« به بیان خاطرات 
خود از جلسات تفسیر قرآن و سیره اهل بیت)ع( با حضور حضرت آیت هللا 

خامنه ای در دهه 50 پرداخت که در ادامه آن را می خوانید: 
روز اولــی کــه مــن به محضر ایشــان برای اســتفاده از تفســیر قرآن رفتم 
مــن و یکــی دو نفــر دیگر در مســجد ترک ها در بازار بیشــتر نبودیم. این 
تفســیر قــرآن دو ســه جلســه بیشــتر طــول نکشــید و کم کم به مدرســه 
میرزا جعفر آمد و تبدیل به یکی از درس های باشــکوه تاریخی شــد که 
شاید ما آن زمان زیاد متوجه نمی شدیم چه اتفاقی دارد می افتد و االن 
داریــم می فهمیــم چــه درس باشــکوهی بود و این کانون فکــر و معنویت 
)آیــت هللا خامنــه ای( چــه می کــرد. گــرد و غبــاری کــه بــر زندگی و ســیره 
ائمه)ع( نشســته بود الحمدلله به برکت وجود رهبر معظم انقالب بدل 
به چیز دیگری شد. به عبارتی تا پیش از این ائمه در حد امامان مقدس 
و متعبــد بودنــد و نــه کســانی کــه بخواهنــد در متــن زندگــی اجتماعی و 

سیاسی نقش ایفا کنند. 
چندیــن ســال خدمــت خــود رهبری بودیم که از ایشــان پرســیدم خیلی 
مشــتاق شــنیدن فرمایشــات شــما در مورد زندگی ائمه هستیم که آنجا 
گفتند من نمی رسم و این شما هستید که باید این کار را بکنید. پس از 
چندین ســال که گذشــت مجدد همین ســؤال و جواب بین من و ایشان 
رد و بــدل شــد یعنــی مــن همین ســؤال را پرســیدم و ایشــان نیــز همان 
جــواب را تکــرار کردنــد. از ایــن حرف ها که بگذریم بایــد اذعان کرد نگاه 
و برداشــت ایشــان از زندگی ائمه)ع( یک نوآوری بدیعی بود که باید آن 

را ترویج کرد. 
یادم می آید زمانی من مأمور بودم تا فیش برداری های رهبرمعظم انقالب 
را در مورد امام ســجاد)ع( که دســت یکی از رفقا بود، بگیرم و به دســت 
خــود آیــت هللا خامنه ای برســانم. آن دســته بــزرگ فیش هــا را که گرفتم 
کنجکاو بودم تا بدانم مستندات ایشان در این فیش برداری ها چیست. 
دیدم تمام از »بحار« و »کشف الغمه«، »مناقب آل ابی طالب« و امثالهم 
اســت کــه نشــان می داد ایشــان همه ایــن کتاب هــا را در آن تاریخ یعنی 

دهه 50 تحقیقاً مطالعه کرده بودند.

روزی روزگاری

قدس/محمدحسین مروج کاشانی: به مناسبت 14 
اســفند ماه روز »احســان و نیکــوکاری« پای حرف های 
»هــادی غالمــی« مدیــر امــور مجاوریــن بنیــاد کرامت 
رضــوی نشســته ایم و او از کارهــا و اقدام هــای امــور 
مجاوریــن بنیــاد که رنگ و بوی خوش نیکــوکاری دارد 
گفــت. غالمــی می گویــد رقم کل تســهیالت اشــتغال 
که امســال پرداخت شــده 110 میلیارد ریــال بوده و به 
اشتغال 450 نفر کمک کرده است. او اضافه می کند: 
 ایــن میــزان تســهیالت، شــامل تســهیالتی اســت که

 بر اساس توافق با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی و اشــتغال 350 نفر از زنان سرپرســت 
خانــوار پرداخــت شــده و بخــش اصلــی آن هم صرف 
پرداخت تسهیالت به 100 نفر از پرورش دهندگان دام 

در کالت شده است. 
مدیر امور مجاورین بنیاد کرامت درباره فلسفه تشکیل 
این بخش در آستان قدس رضوی می گوید: در احکام 
صــادره از ســوی رهبــر معظــم انقــالب و در انتصــاب 
تولیت هــای ســابق و فعلــی آســتان قــدس رضــوی بــه 
صراحت به موضوع توجه و رسیدگی به مجاوران )به 
ویژه مستمندان و مستضعفان( و زائران )به ویژه ضعفا 
و نیازمندان( تأکید شده است. از این ها گذشته یکی 
از مهم ترین کارها و اموری که آستان قدس رضوی در 
سال های اخیر و به خصوص در شهر مقدس مشهد 
و مناطق حاشیه این شهر به آن ورود کرده، حوزه ارائه 
خدمات اجتماعی است که همین موضوع می طلبید 
تا ایجاد چنین مدیریتی در مجموعه ساختار سازمانی 

و تشکیالت آستان قدس رضوی پیش بینی شود.

خدمات اجتماعی»
غالمــی می گوید: حوزه هــای ارائه خدمات اجتماعی با 
توجه به گســتردگی خدمات از تنوع زیــادی برخوردار 
بــوده و بخــش امور مجاورین این مدیریت با همکاری 
خادمیــاران، کانون هــای خدمــت رضــوی و رابطان این 
کانون هــا در مناطــق مختلف حاشــیه شــهر مشــهد و 
برخی از مناطق محروم در اســتان امســال در بیش از 
20 حوزه به ارائه خدمات اجتماعی برای رفع برخی از 
مشکالت اقشار محروم و آسیب پذیر پرداخته است. 

اهدای بیش از 450 ســری کمک جهیزیه به زوج های 
نیازمنــد مشــهدی، توزیــع 7هــزار و 500 دســت لباس 
شهرســتان  نیازمنــد  دانش آمــوزان  میــان  زمســتانه 
ســرخس، توزیــع 220 هــزار بســته معیشــتی، اعطای 
تســهیالت کارگشــایی، تســهیالت جهیزیه، هزار و 91 
مورد تســهیالت 5میلیون تومانی، توزیع 20هزار وعده 
غذای متبرک در مناطق محروم حاشیه شهر مشهد، 
اجــرای پروژه هــای عمرانی در زمینه عملیات بازســازی 

و بهســازی منازل مســکونی محرومان حاشــیه شــهر 
مشــهد و... برخــی از فعالیت هــای انجام شــده در این 
حوزه به شمار می رود.البته اجرای مرحله جدید طرح 
»آقا حســاب کردند« در زمینه تســویه حساب دفتری 
خرده بدهکاران از مناطق محروم حاشیه شهر مشهد، 
تسویه حساب بیماران بستری در بیمارستان ها، تسویه 
قبوض آب، برق و گاز ساکنان معسر و بدهکار، انجام 
 نذر در زمینه گوشت و قربانی، انجام طرح زیارت اولی ها
در ســطح اســتان و... از دیگــر مــوارد ارائــه خدمــات 
اجتماعی اســت که توســط این مدیریت و با همکاری 
خادمیاران رضوی، خیران و نیکوکاران انجام شده است.

با حفظ حرمت و کرامت نیازمندان»
مدیــر امــور مجاوریــن بنیــاد کرامت رضــوی همچنین 
پیــش از ایــن در گفت وگــو بــا رادیــو زیــارت بــه توزیــع 
کرامــت  و  بــا حفــظ حرمــت  بســته های معیشــتی 
نیازمندان اشــاره کرده و گفته بود: از آغاز شــیوع موج 
بیماری کرونا با مشارکت کانون های خادمیاری، اقدام 
به شناسایی خانواده های محترم و آبرومندی کردیم که 
به واســطه از دســت رفتن اشــتغال سرپرست خود یا 
بروز دیگر مشکالت، در تنگنای معیشتی قرار گرفته اند 
و خدمــات حمایتی ما بــرای این خانواده ها با تأکید بر 
حفظ کرامت ایشان انجام می گیرد و این رویکرد بسیار 
مــورد تأکیــد تولیت آســتان قــدس رضوی و سیســتم 
اجرایی این مجموعه اســت. غالمی در بخش دیگری 
از سخنانش در زمینه انجام حمایت ها در حوزه توزیع 
اقالم بهداشتی اظهار داشت: چالش های معیشتی گاه 
باعث می شــود تا خرید و اســتفاده از اقالم بهداشتی 
 نظیــر ماســک و مــواد ضدعفونی بــرای خانــواده های 
کم برخوردار و نیازمند، دشوار باشد به همین دلیل در 

بسته های معیشتی که آستان قدس رضوی برای این 
جامعه هدف تدارک دیده، 14قلم کاال گنجانده شــده 
که بخشــی از آن شــامل همین محصوالت بهداشتی 
اســت.این مقام مســئول خاطر نشــان کرد: همچنین 
خادمیاران این آســتان مبارک با ایجاد کارگاه هایی، به 
امر تولید ماســک و توزیع آن در مناطق حاشــیه ای و 
مراکــز عام المنفعه نظیر مســاجد و... اقــدام کرده اند، 
همچنیــن از ســوی هلدینــگ دارویــی آســتان قــدس  
رضــوی نیــز محلــول ضدعفونــی بــرای توزیــع در ایــن 

مناطق تهیه و تأمین شد.

از اردوهای جهادی و عمرانی غفلت نکردیم »
غالمــی در ادامــه صحبت هایــش بــه رونــد برگــزاری 
اردوهــای جهــادی و عمرانــی از ســوی آســتان قــدس 
رضوی اشــاره کرد و گفت: بخشــی از اردوهای جهادی 
ما در حوزه سالمت و درمان متمرکز بوده و با همراهی 
خادمان ســالمت اجرا می شــود که از ابتدای امســال 
تاکنــون چندین اردوی جهادی در شهرســتان مشــهد 
برگزار شــده اســت و این روند تا پایان ســال نیز ادامه 
دارد. بخشــی از ایــن طــرح بــه غربالگری و شناســایی 
مــوارد احتمالــی ابتــال بــه کرونــا در مناطق حاشــیه ای 
اختصاص دارد و در گام بعد نیز در صورت مشــاهده 
موارد مثبت، تیم تخصصی برای مراقبت و درمان به 
منطقــه اعزام می شــود و این اقدام بــا هدف مهار موج 
همه گیــری کرونــا و ارائه خدمات ســالمت و درمان در 
مناطق محروم انجام می پذیرد. بقیه اردوهای جهادی 
ما در حوزه عمرانی تعریف شده است و در آن، بازسازی 
و استحکام بخشی منازل و محل اسکان خانواده های 
نیازمنــد، بهســازی و تجهیــز مراکــز عام المنفعه نظیر 

مساجد، مراکز آموزشی و... را دنبال می کنیم.
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از سوی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب
کتاب »حماسه امام سجاد)ع( « رونمایی شد

باید روی نظریه فاخر
» انسان 250 ساله « بیشتر کار کنیم

 قصیده صحن گوهرشاد
تلفیق شعر و خوشنویسی

2

4

یک تکه نور

 بلوغ فکری و رشد شخصیتی 
مهم ترین رکن ازدواج موفق است

حجت االســالم ســید مهــدی واعــظ موســوی، ســخنران حــرم مطهــر 
رضوی در سلسله جلسات سخنرانی حرم مطهر رضوی در رواق امام 

خمینی)ره(گفت: ازدواج و تشکیل...

امام جعفر صادق )ع( : 
هر كه براي خدا 

دوست بدارد و 
براي خدا دشمن 
دارد و براي خدا 

عطاء كند ، از 
كساني است كه 

ايمانش كامل 
است .

اصول كافي ، ج 3 ، ص 189

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

 نگاهی به بیانات رهبر معظم انقالب درباره آیت هللا طبسی
 در اجالسیه دوره  چهارم مجلس خبرگان رهبری

صریح، مؤمن، قاطع
2

14 اســفند 1394 بــود کــه یــار دیرین رهبــر انقالب، 
آیت هللا واعظ طبسی درگذشت. به همین مناسبت 

بــا آقــای نمــازی مصاحبــه ای داشــتیم. حــاج 
آقــای نمــازی بازنشســته ســازمان آمــوزش و 
پرورش و مدیر مدرسه ابتدایی »بهار آزادی« 
اســت. مدرســه بهــار آزادی، نزدیک تریــن 
مجتمــع غیرمســکونی در محــدوده منزل 
شــخصی تولیــت فقیــد، آیــت هللا واعــظ 
طبســی اســت. آقای نمــازی، بــا متانت و 
شــوخ طبعی مثال زدنــی و بــا گشــاده رویی 
از مــا اســتقبال کــرد. همــان ابتــدا گفــت: 

»جایگاه واالی مرحوم آیت هللا واعظ طبسی 
نیــاز به بیان من و امثــال من ندارد، بزرگواری 
آن شخصیت بر کسی پوشیده نیست«. پس 
از سروســامان دادن بــه کارهــای مدرســه وارد 

گفت وگو با پیشکسوت...

3

پای صحبت مدیر امور مجاورین بنیاد کرامت رضوی  

رنگ و بوی خوش نیکوکاری

 آقای نمازی، همسایه 
تولیت فقید از خاطرات خود با ایشان می گوید

صبر بسیار بباید ...
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همصحبت با همسایه قدیمی آیت هللا واعظ طبسی درباره شخصیت فردی و کاری ایشانهمصحبت با همسایه قدیمی آیت هللا واعظ طبسی درباره شخصیت فردی و کاری ایشان

زندگی زاهدانه، مدیریت شجاعانهزندگی زاهدانه، مدیریت شجاعانه
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 بلوغ فکری و رشد شخصیتی، مهم ترین رکن ازدواج موفق است  حجت االسالم سید مهدی واعظ موسوی، سخنران حرم مطهر رضوی در سلسله جلسات سخنرانی حرم مطهر رضوی در رواق امام خمینی)ره( گفت: ازدواج و تشکیل خانواده یکی از دستورات اکید دین مبین اسالم است و در روایات اسالمی آمده کسی 
که ازدواج نکرده دینش کامل نیست. به گزارش آستان نیوز، واعظ موسوی در ادامه افزود: البته دختر و پسر برای ازدواج نیاز به شرایطی دارند که از جمله آن ها تصمیم برای تشکیل خانواده در فرد است. متأسفانه بسیاری از جوانان به اصرار خانواده ها و بدون آمادگی کافی اقدام به ازدواج می کنند. در ازدواج فرد باید 

صاحب تصمیم باشد، یعنی خودش برای ازدواج و تشکیل خانواده مصمم باشد. اقدام به ازدواج با شک و تردید و یا به اجبار دیگران قطعاً منجر به یک ازدواج ناموفق خواهد شد.

سال فتنه

آیت هللا واعظ طبسی به صراحت و قاطعیت در حمایت 
از خط انقالب و رهبری معروف بود. در همین زمینه سه 
نمونه از ســخنرانی های ایشــان درباره ســال پر از گرد و 

غبارهای سیاسی و سال فتنه )1388( را بخوانید. 
»قبل از پیروزی انقالب -من در چندین سخنرانی عرض 
كردم- ما در سنین 13 و 14 سالگی، مقداری می فهمیدیم 
كه دنیای سیاست یعنی چه؟ از حدود 16- 15 سالگی هم 
تقریباً در جریان مسائل سیاسی كشور بودیم و به نوعی 
كه آن شــرایط می طلبیــد و ایجاب می كــرد در مبارزات 
حضور داشتیم. چند گروه در كشور ما مبارزه می كردند؛ 
نهضت آزادی بود، جبهه ملی بود، حزب زحمتكشان 
بود، حزب توده بود، فداییان خلق بودند كه شاخه  حزب 
تــوده بودند و مجاهدین خلق -جریان نفاق امروز- هم 
از اواخر سال 39 تقریباً شكل گرفت و موجودیت خود 
را اعــالم كــرد و جریــان نفاق، زاییده شــد... همه مبارزه 
می كردند، مبارزات، مبارزات سیاسی بود. همه می گفتند 
رژیم سلطنتی بماند، در این هیچ اختالفی نبود. با اصل 
نظام و رژیم شاه برخورد نمی كردند. حرفشان این بود كه 
ما می گوییم در كشور آزادی نیست، شاه باید سلطنت 
كند، نه حكومت. یعنی شاه مثل ملكه  انگلستان یک 
مقام تشریفاتی باشد و در امور اجرایی و مدیریت كشور 
دخالت نكند. ]آن ها[ به همین مقدار اكتفا می كردند. 
بنده در سال 39 بود، اواخر سال 39، كاشان دعوت بودم، 
در مســجد جامع آنجا ســخنرانی داشتم. آقای هللا یارِ 
صالح، رهبر جریان جبهه  ملی شركت كرد. ژست این ها، 
حركت آن ها، رفتار آن ها با شاه و با رجال سیاسی غرب، 

هیچ تفاوتی نداشت...«. 
دیدار با خانواده  شهدا و ایثارگران)88/11/15(

فرمودند نگران نباشید»
... زمــان بنــی صــدر بعــد از آنكه چندین جلســه رهبر 
معظم انقالب و چند نفر دیگر از شخصیت های علمی 
و سیاســی محضــر امام حضور یافتنــد و در مورد عزل 
بنی صدر صحبت كردند و امام هم جواب مناسب دادند، 
شــاید یک ماهی هم فاصله شــد، بنده مشــرف شــدم 
خدمت امام. خوب دقت كنید! به امام عرض كردم اگر 
من صالحیت داشته باشم كه در این زمینه  اظهار نظر 
كنم، آمدم خدمت شما به شما عرض كنم امروز آن روزی 
اســت كه شــما باید در رابطه با آقای بنی  صدر تصمیم 
بگیرید. امام تبسمی كردند و به من فرمودند: در دفتر 
آقای بنی صدر غیر از منافقین دیگران هم هستند!؟ و 
بالفاصله فرمودند نگران نباشید، ظرف چند روز آینده 
كار او را تمام خواهم كرد و دیدید كه امام با یک اشاره 
چه كرد و بنی صدر با آنكه پشتوانه  او همه  جریان نفاق، 
سلطنت طلب ها و ضد اسالمی ها بودند، با چه وضعی 

ایران را ترک گفت و فرار كرد. 
ســخنرانی در جمــع مــردم معتــرض به هتــک حرمت 

عاشورای حسینی
رواق امام خمینی )88/10/8(

اگر نمی دانستند...»
9 دی، روز بصیــرت و میثــاق بــا والیت اســت. در ســال 
88 کسانی که از جریان فتنه تبعیت کردند و خرسند 
و امیــدوار بودنــد که در آینده ای نه چنــدان دور قدرت را 
به دست خواهند گرفت و به دنبال کسب قدرت آن چه 
باید بشود، خواهد شد، کسانی بودند که همیشه نشان 
می دادند در راه امام )ره( و رهبری اند و مایل بودند مردم 
نیز آن ها را با همین خصوصیات بشناسند. این آقایان 
اگر هم نمی دانستند که به چه کاری دست زده اند، آنچه 
بنده در سال 88 عرض کردم درباره آن ها صدق می کرد؛ 
در آن زمان مقام معظم رهبری فرمودند انتظار می رود 
روحانیت و عالمان دینی، مردم را در جریان اتفاقات قرار 
دهند و شرایط را برای آن ها تبیین کنند. ما هم چون نظر 
مقام معظم رهبری را می دانستیم با صراحت و به دور از 

هر گونه انگیزه سیاسی مطالبی را عرض کردیم.
آن آقایــان می دانســتند دســتگاه های اطالعاتــی آمریکا، 
غربی هــا، رادیــو بی.بی.ســی و دیگــران از آن هــا حمایــت 
می کننــد امــا بــا آنکــه می دانســتند و ایــن مســائل را 
می شنیدند، به میدان آمدند و تقریباً جنگ مسلحانه ای در 
نظام اسالمی به راه انداختند که قطعاً اگر این خصوصیات 
مطرح شــده درباره آن ها صادق باشــد بدون شــک حکم 
آن هــا اعــدام اســت. امــروز هم بعضــی برای ســران فتنه 
دلسوزی نکنند... افرادی که از جریان فتنه تبعیت کردند و 
خرسند و امیدوار بودند که در آینده نه چندان دور قدرت را 
به دست خواهند گرفت، کسانی بودند که همیشه نشان 
می دادنــد پیــرو راه امام)ره( و رهبری هســتند اما به مرور 
چهره آن ها برای همگان مشخص شد. آنچه در سال 88 
اتفاق افتاد از سه چهار سال قبل از آن به وسیله سازمان 
اطالعاتی آمریکا برنامه ریزی شده بود. بعضی از دوستان 
می فرمایند مسائل پشت قضیه را بگویید تا دیگران متوجه 
شوند و به میدان بیایند، البته ما کوچک تر از آن هستیم 
که به این موضوع ورود پیدا کنیم اما رهبر معظم انقالب 
اگر مصلحت بدانند بیان خواهند فرمود آن گروهی که در 

این زمینه کار کردند، چه گروهی بودند.
سخنرانی دی 1393

 آقای نمازی، همسایه 

تولیت فقید از خاطرات خود با ایشان می گوید

صبر بسیار بباید ...
مصطفی سلیمانی: 14 اسفند 1394 بود که یار دیرین 
رهبر انقالب، آیت هللا واعظ طبســی درگذشــت. به 
همین مناسبت با آقای نمازی مصاحبه ای داشتیم. 
حاج آقای نمازی بازنشسته سازمان آموزش و پرورش 
و مدیر مدرسه ابتدایی »بهار آزادی« است. مدرسه 
بهــار آزادی، نزدیک تریــن مجتمــع غیرمســکونی در 
محدوده منزل شخصی تولیت فقید، آیت هللا واعظ 

طبسی است.
 آقای نمازی، با متانت و شــوخ طبعی مثال زدنی و با 
گشــاده رویی از ما اســتقبال کرد. همان ابتدا گفت: 
»جایگاه واالی مرحوم آیت هللا واعظ طبسی نیاز به 
بیان من و امثال من ندارد، بزرگواری آن شخصیت بر 
کسی پوشیده نیست«. پس از سروسامان دادن به 
کارهای مدرســه وارد گفت وگو با پیشکسوت عرصه 
آموزش شدیم. صحبت هایش را با بیان خاطره ای از 

سال های پس از جنگ آغاز کرد.
پســر  بــودم.  بهــار  مدرســه  مدیــر  ســال ها،  آن  در 
آیــت هللا واعظ طبســی، دانش آموز مدرســه ما بود. 
غیــر از بحــث رفت و آمــد کــه به خاطر مســئله حفظ 
امنیــت صــورت می پذیرفــت، در بقیــه مــوارد مانند 
دانش آمــوزان عــادی در مدرســه حضــور می یافــت. 
در یــک مورد، برنامه ریزی های الزم برای اردویی یک 
روزه به شهرستان کاشمر انجام شده بود و قرار بود 
پســر ایشــان نیــز مانند ســایر دانش آمــوزان حضور 
پیــدا کنــد. تلفن مدرســه زنگ خــورد و به من که در 
حیاط بودم اعالم شــد آیت هللا واعظ طبسی پشت 
خط هستند. پس از سالم و احوالپرسی، دو نکته را 
با من در میان گذاشــتند. اول این بود که پسرشــان 
ماننــد تمــام دانش آمــوزان در ایــن اردو حضــور پیدا 
کنــد و تدابیــر خاصــی در نظر گرفته نشــود. دومین 
موضــوع دلیــل انتخــاب این مدرســه بــرای فرزند آن 
بزرگــوار بود. ایشــان فرمودند:»مــن راجع به مدارس 
تحقیقــات زیــادی کــرده ام. به واســطه فعالیت هــای 
خوب این مدرســه، اینجا را برگزیدیم«. آقای نمازی 
می گویــد:»از طرفی برداشــت شــخصی مــن این بود 
که دوست دارند فرزندانشان هم در همین محیط و 

بافت مرکزی شهر رشد کنند«.

کمک غیرمعمول نباشد»
یــک بــار بــه واســطه درخواســت بهســازی محیــط 
مدرســه، همــراه بــا انجمــن اولیــا و مربیــان خدمــت 
ان شــاءهللا  فرمودنــد  رســیدیم.  فقیــد  تولیــت 
کمک هایــی صورت می گیرد. لذا این طور نباشــد که 
چــون فرزنــد من در اینجا مشــغول تحصیل اســت، 

این روند به صورت غیرمعمول باشد. 
بــود.  ایشــان  شــخصیت  بزرگــواری  از  نشــان  ایــن 
بــا همیــاری  کمک هایــی از ســوی ایشــان انجــام و 
ســایر اولیای دانش آموزان، نمازخانه مدرســه و ســه 
کالس ســاخته شــد. باخنــده می گویــد: »افتتاح این 
طرح با بازنشســتگی مــن از آموزش و پرورش همراه 
بــود و قســمت نشــد در آنجا نمــاز بخوانیم!«نمازی 
این طــور ادامــه می دهــد: »البتــه حاج آقــا را پیش از 
جریان مدرسه و این ها می شناختم. همسرم نیز در 
روضه های خانگی ایشــان شــرکت می کردند. بعدها 
مــن توفیــق خادمــی امام رضا)ع( را پیــدا کردم. آنجا 
بــود کــه بیشــتر بــا فعالیت هــای ایشــان در آســتان 

قدس رضوی آشنا شدم. 
یکی از بزرگ ترین فعالیت های ایشــان ساماندهی و 
بــاز پس گیری بخشــی از موقوفه هــای رضوی بود که 
در زمــان تولیت ایشــان صــورت پذیرفت. حســینیه 
و کتابخانــه امــام رضــا)ع( از حــق التولیــه خودشــان 

ساخته شده بود.
ایشــان  منــزل شــخصی  کــه  بــود  در حالــی  ایــن 
همچنــان همــان منــزل قدیمــی اســت. ســوار بــر 
می کردنــد  گــذر  مدرســه  مقابــل  از  کــه  خــودرو 
احوالــی  و  می دادنــد  تــکان  دســتی  همیشــه 
می پرســیدند. ایــن را می گویــد و اشــکش جــاری 
می شــود، ایــن شــعر را بــرای مــا خوانــد: »صبــر 
بســیار ببایــد پــدر پیــر فلــک را / تــا دگــر مــادر 

گیتــی چو تــو فرزند بزاید«.
برایمــان  کمــی  حــرم  مــورد  در 
می گوید:»من دوره های مختلف 
آستان قدس رضوی را از پیش 
از انقــالب تــا کنــون بــه چشــم 

دیده ام، هیچ کدام در کیفیت 
و کمیــت، به میــزان کار 
دوره  در  شــده  انجــام 
طبســی  آقــای  حــاج 
نبــود.  هــم  نزدیــک 
ساخت صحن های 
جامع، غدیر، کوثر، 
رواق  هدایــت، 
امــام خمینــی)ره( 
از  بســیاری  و 

در  حــرم  اماکــن 
دوره فعالیــت ایشــان 

صورت پذیرفت.

الهه ارجمندی راد: ننه مریم را خیلی ها در چالکل پلدختر و روستاهای اطراف 
می شناسند. برای تعداد زیادی از جوان های روستا مادری کرده است. می گویند 
اصلیتش به کوهدشت برمی گردد، اما سال هاست ساکن این روستاست. اگر از 
او بپرسی:»زادگاهت کجاست؟« فقط می خندد و می گوید: »چه فرقی دارد ننه؟ 
تمام لرستان، شاید هم تمام ایران«. بعد باز سرش را گرم کپوبافی می کند و با آن 
دستان رنجور و نحیفش، حصیرها را درست و بجا با نخ های رنگی، یکی می کند 

و سبدی دیگر برای فروش می بافد.
ایلدا تنها نوه پسری اش نیست، اما تنها کسی است که کنارش مانده. پیرزن 
دستش به خیر است. با حصیربافی و البته کمک خیران، بچه های زیادی را 
دانشگاه فرستاده و برای دخترهای روستاهای اطراف جهیزیه تهیه کرده. حاال 
که فارغ از دلمشغولی  همه فرزندانش، بعد 10 سال راهی زیارت شده و با  ایلدا 
در صحن جامع است، نمی داند از کجا برای امامش شروع کند. شکر سالمتی 
بچه ها یا گله از نطلبیده شدن در تمام این سال ها. باید یادش بماند نذرش را 
هم بعدِ زیارت در ضریح بیندازد. نذر گالره که تازه تخصص قلب گرفته... راستی 
مدتی می شود خادمیار امام است و با یک تیم پزشکی به روستاهای لرستان 
می رود، یا نذر علیرضا که معلم چالکل شده و قصد ازدواج دارد یا نذر ... »ایلدای 
ننه چه؟«الهی عاقبت بخیر شود و امام رضایی بماند... جای خدابیامرز حاج 
اکبرآقا خالی... زیارت قبل، هم او بود، هم پاهایش جان داشت. رو به گنبد، تمام 
درددل هایش را به آقا می گوید و باز بلند بلند قربان صدقه حضرت می شود: 
»خوم بومه نذرت...« ایلدا انگار از قد بلندش شرم می کند. می نشیند همان جا 
کنار ویلچر و میان حال خوب زیارت ننه غرق می شود. از پشت، آن ها را قاب 
می کنم و محو نگاه آن ها می شوم. جوان حدود 20 بهار را پشت سرگذرانده و 
دل به دل مادربزرگ، او هم اشک شوق می ریزد. پیرزن لر اما چادر روی صورت 
می کشد و هنوز می خواهد خودش باشد و آقایش... انگار زمان ایستاده است.

 قصیده صحن گوهرشاد
تلفیق شعر و خوشنویسی

معین اصغری: خیلی از مشهدی ها با گوشه و کنار حرم مطهر آشنایی دارند اما اگر 
زائر هستید و برای بار نخست توفیق زیارت پیدا می کنید، طرفین ایوان مقصوره 
مسجد دو مناره با گلدسته و مأذنه زیبا به ارتفاع 43 متر قرار دارد. روی ترنج 
چهارم که مربوط به زمان صفویه است حدیثی مهم از پیامبر اعظم)ص( ذکر شده 
است: »عجلوا بالصالة قبل الفوت و عجلوا بالتوبة قبل الموت« و در زیر ترنج به خط 
بنایی آشکاری کلمه طیبه »الاله االهللا« و »محمد رسول هللا« نوشته شده است. 
قصیده  زیر نیز به خط نستعلیق ممتازی دور گلدسته ها نیمی در یکی و نیمی در 

دیگری روی کاشی معرق نوشته شده است:
در آستان ملک پاسبان خسرو طوس

رضا ولی خدا شاه آسمان خرگاه
»علی سالله  موسی که کائنات برند
بر آستان جاللش ز حادثات پناه«

چیزی که از دل چیزی دیگر بیرون می آید سالله نام دارد. به همین دلیل به فرزند 
یا نوه یا نتیجه و غیره سالله می گویند . شاعر به حضرت ثامن الحجج می گوید تو 
سالله همان پدری هستی که تمام آفرینش هنگام گرفتاری ها دست نیاز به سوی 
او دراز می کردند، چون او باب الحوائج بود و سائلی را دست خالی رد نمی کرد. با 
این مضمون نیز ابیات فراوانی در مدح حضرت رضا)ع( داریم و کلیشه ای ترین 
مضمون نیز که بی شمار در ابیات و نوحه ها و مرثیه ها به آن اشاره شده ماجرای 

ضمانت آهویی است که شکارچی قصد جان او را کرده بود.
منیر مهر خراسان ابوالحسن که بود
ز بار منت او پشت نه سپهر دو تاه

»دوتا« به معنای خم است و شاعر اینجا به ضرورت قافیه »دوتا« را به حرف »ه« 
مختوم کرده است وگرنه اصل واژه این نیست. سعدی نیز در آن حکایت معروف 
که گفت وگوی دو برادر را نقل می کند، از زبان برادر خودساخته ای که مشکل مالی 
داشت ولی حاضر نبود به خاطر معیشت، بندگی دیگران را بکند، به برادر دیگر 
خود که نوکر سلطان بود می گوید: عمر گرانمایه بدین صرف شد/ تا چه خورم 
صیف و چه پوشم شتا/ ای شکم خیره به نانی بساز/ تا نکنی پشت به خدمت دوتا 

بماند زین عملش نام نیک جاویدان 
درین چمن که نه گل ماند از خزان نه گیاه

چو شد ز رفعت تاریخ سال تعمیرش
کمند فکرت »مینا«ی خرده بین کوتاه

سر از دریچه مؤذن برون نمود و سرود
»اذان اشهد ان ال اله اال هللا«

)1276 ه. ق.(
اگر توفیق پیدا کردید و به حرم مطهر مشــرف شــدید حتماً این بار به صحن 
گوهرشاد بروید و این قصیده زیبا را با نشانی که در ابتدا گفته شد پیدا کنید و از 
خواندن تمام آن لذت ببرید. تلفیق شعر و خوشنویسی و هنر معماری معجزه ای 

خلق کرده که تا مدت ها شما را مبهوت و شگفت زده خواهد کرد.

امین امام و رهبری
قــدس آنالین: مرحــوم آیــت هللا واعظ 
طبســی، یکــی از چهره هــای شــاخص و 
اثرگذار انقالب اســالمی اســت که افزون 
بر نقش مبارزاتی خود در سال های پیش 
از انقــالب، در ســال های پــس از پیــروزی 
انقــالب اســالمی نیز به عنــوان یک الگو 
در مدیریت کالن اسالمی، جلوه کرد. در 
سالگرد درگذشت این عالم مجاهد و مدیر 
نمونه انقالبی، به بررسی ابعاد شخصیتی 

وی پرداخته ایم.

عالمی مجاهد و مبارزی باسابقه»
حجت االسالم والمسلمین اکبر فرجام، رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور 
اهل سنت خراسان از مدیرانی است که سالیان طوالنی با مرحوم آیت هللا واعظ 
طبسی همکاری کرده است. وی در گفت وگو با قدس می گوید: آیت هللا واعظ 
طبسی)ره( یکی از باسابقه ترین چهره های انقالبی کشور بود که بر اساس اسنادی 
که از ساواک به دست آمد و پس از انقالب چاپ و منتشر شد، سابقه انقالبی 
و سخنرانی های پرشور ایشان به سال 1332 می رسد و ایشان در قضایای مربوط 
به آیت هللا کاشانی و ملی شدن صنعت نفت هم با نگاه انقالبی خود در صحنه 
حضور داشته است.مدیر اجرایی سابق حوزه علمیه خراسان با اشاره به سه 
ضلع مثلث انقالب در شهر مقدس مشهد که یکی از پایگاه های اصلی مبارزان 
انقالبی بود، می افزاید: از زمانی که رهبر معظم انقالب، آیت هللا واعظ طبسی و 
شهید هاشمی نژاد در کنار هم قرار گرفتند، مثلث انقالب در مشهد شکل گرفت و 
نیروهای مردمی، دانشجویان و طلبه ها جذب این مثلث شدند. هر یک از این سه 
ضلع، بخشی از نیروهای انقالبی اعم از بدنه مردمی، دانشجویان و طالب را هدایت 
می کردند و پوشش می دادند. جلسات معروف رهبر معظم انقالب در مسجد امام 
حسن)ع( و مسجد کرامت مربوط به همین دوران است.وی خاطرنشان می کند: 
نقش مرحوم آیت هللا واعظ طبسی در بسیج نیروهای عالقه مند به اسالم و 
انقالب بی بدیل بود و ایشان بارها می گفتند چهره هایی مانند مرحوم آیت هللا 
میالنی نیز هرگز نظر یا حرکتی برخالف حرکت ما و نیروهای انقالب نشان ندادند.

نمونه مدیریت اسالمی»
حجت االسالم والمسلمین فرجام با اشاره به ابعاد مدیریتی آیت هللا واعظ طبسی 
به خصوص در مسئولیت تولیت آستان قدس رضوی می گوید: خود ایشان از 
تعبیر مدیریت اسالمی و دینی استفاده می کرد که ویژگی اصلی آن اخالص بود؛ 
این ویژگی  در رفتار و عملکرد ایشان موج می زد و مصادیق آن زیاد است. ویژگی 
دیگر در مدیریت دینی، پایبندی به اصل امانتداری است که در مدیریت ایشان 
دیده می شد. ایشان هم امین امام راحل بود و هم امین رهبری. رهبر انقالب 
به قدری به ایشان اعتماد داشتند که در ابالغی که پس از رحلت امام)ره( نوشتند، 
مرقوم فرمودند همه اختیاراتی که مربوط به مقام والیت است را در استان به 
شما واگذار کردم.وی تأکید می کند: امانتداری آیت هللا واعظ طبسی از ثروت باقی 
مانده از ایشان معلوم می شود؛ با توجه به اینکه هم مسئولیت دریافت وجوهات 
شــرعیه امام و رهبری را داشــتند و هم تولیت نهاد بزرگی مانند آســتان قدس 
سالیان سال بر عهده ایشان بود، حتی خانه ایشان از ابتدای انقالب تا انتهای 
عمر تغییر نکرد. نکته دیگر در مدیریت ایشان، مراقبت و دلسوزی است. ایشان 
دقت و حساسیت فوق العاده ای درزمینه بیت المال داشت و با هزینه های بی مورد 
مخالفت می کرد. تدبیر و همه جانبه نگری ایشان هم نکته مهمی است که آن 
را در شیوه اداره حرم مطهر، نوسازی و توسعه صحن ها و رواق ها و فعالیت های 

اثرگذار فرهنگی وابسته به آستان قدس رضوی شاهد هستید.
وی تصریح می کند: مدیریت آیت هللا واعظ طبسی یک الگوی مناسب برای 
مدیریت اسالمی و نظم فوق العاده ایشان در انجام امور زبانزد همه بود؛ دیده 

نمی شد ایشان در جلسات و دیدارهای خود تأخیر داشته باشد.

مدیریت موفق حوزه علمیه»
مدیر اجرایی ســابق حوزه علمیه خراســان با اشــاره به اینکه آیت هللا طبســی، 
جامع نگری و وسعت نگاه خود را در اداره حوزه علمیه هم داشت، می گوید: با 
مقایسه آماری مدارس و طالب حوزه علمیه خراسان در ابتدای انقالب و اسفند 
سال 94 که ایشان از دنیا رفتند و نیز تولیدات محتوایی حوزه، می توان دریافت 

آیت هللا طبسی خدمات شایانی به حوزه علمیه داشته است.

3 سند به یاد ماندنی
برگه ها و اسناد تاریخی به جز ارزش معنوی و فرهنگی خاص، خود به خود 
جذاب اند و آدم را وسوســه می کنند تا البه الیشــان دنبال آنچه از گذشــته 
دوست دارد بگردد. درباره زندگی و فعالیت های مرحوم آیت هللا واعظ طبسی 
هــم برگه هــا و اســناد زیادی وجــود دارد که نادیده، حس کنجکاوی شــما را 
تحریــک می کنــد. البته این صفحه و این ســتون جا بــرای گزارش تصویری 
ندارد و فقط می شود به عنوان نمونه سه سند را رونمایی کرد که هم گویای 
دوران طوالنی مدیریت ایشان در آستان قدس است و هم بیانگر گوشه ای 

از فعالیت ها و اقدام های مهم و زیرساختی در توسعه حرم مطهر رضوی.

نظر به سابقه ای که...»
سند نخست که نامه و حکم انتصاب مرحوم واعظ 
طبسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی است، 
مربــوط می شــود به 15 فروردین ســال 1359 و مهر و 
امضای شناخته شده »روح هللا الموسوی الخمینی« 
پــای آن دیــده می شــود. در ایــن حکــم آمــده: جناب 
مســتطاب حجــت االســالم آقــای حاج شــیخ عباس 
واعظ طبســی دامت افاضاته... نظر به ســابقه ای که 
 جناب عالــی در اداره امــور آســتان مقــدس حضــرت 
ثامــن االئمــه صلــوات هللا و ســالمه علیــه و علــی آبائــه الطاهریــن دارید و 
اعتمادی که در این باره به جناب عالی می باشــد به ســمت تولیت آســتانه 
مقدسه منصوب می شوید... البته ناگفته نماند که این دومین حکم امام)ره( 
در این زمینه محســوب می شــود و پیش ازآن، در 23 بهمن 57 بنیان گذار 
جمهوری اسالمی، ایشان را به عنوان سرپرست آستان معرفی کرده بودند.

همان طور که امام خمینی...»
ســند دوم مربــوط بــه ســال 1368 اســت و امضای 
رهبر معظم انقالب اسالمی پای آن دیده می شود. 
ایــن نامه کــه با جمله »همان طور که امام خمینی 
قدس سرّه الشریف فرموده اند...« شروع می شود و 
به حفظ و صیانت از موقوفات و متعلقات آستان 
قدس اشــاره می کند به منزله تأیید و تمدید حکم 
تولیــت آیت هللا واعظ طبســی توســط رهبر معظم 

انقالب است.

377 میلیون تومان»
 در 16 فروردیــن 1368، آیــت هللا واعــظ طبســی بــه 
قائــم مقام تولیت آســتان قدس نامــه ای برای تأمین 
مخارج طرح های توسعه ای حرم مطهر رضوی شامل 
احــداث صحــن جمهــوری اســالمی، رواق دارالوالیه، 
کتابخانه تازه ســاخت و بنای دانشــگاه علوم اسالمی 
رضــوی می زنــد و می نویســد: »... مجمــوع هزینه ها 
تــا به امروز )1368/1/16( رقمی حدود 377 میلیون 
تومان شده است بنابراین کل این هزینه ها و مخارج 
ابنیه یاد شده از محل حق التولیه مربوط به درآمدهای آستان قدس، مزرعه 
نمونه سرخس تأمین شود. بدان امید که این تحفه ناچیز از خادمی حقیر... 

مقبول حق تعالی در آستانه مقدسه افتد...«.

آن روزها

گزارشخاطره ها

نمای نزدیک
نذر برای همه فرزندان ننه 

میالد نویدپور: برای ادای نذر مادربزرگ، از شهرســتان راهی مشــهد 
شدیم. به نظر، یک سال که بابابزرگ مرحومم مریض شده، مامان بزرگ 
نذر کرده اگر شــوهرش خوب شــود هر ســال شــهادت امام رضا)ع( به 
پابوســی آقا برود. او هم آن ســال، حالش خوب می شود و مامان بزرگ 
نــذرش را ادامــه می دهــد. نذر مادربزرگ، اوایل کــه جوان تر بود و حرم 
خلــوت تــر، آســان تر بود؛ اما حاال که پایش کشــش نداشــت و هر جا 

می دید می نشست و حرم هم شلوغ تر شده ، سخت شده است. 
دلیل اینکه از یک سال به بعد فقط با من حرم می آمد این بود که صبرم 
از بقیه بیشتر بود، هر کاری می کرد غر نمی زدم، هر جا می نشست پا به 
پایش می نشستم، هر چه می گفت اجرا می کردم. همیشه یک کوچه 
اطراف حرم که می شد ماشین را پارک می کردم و از آنجا پیاده می رفتیم 
حرم. مادربزرگ همیشه آهسته می رفت، این بار ولی حالتش متفاوت 
بود، تند تند راه می آمد، گفتم: مادربزرگ صبحونه چی خوردی امروز 

این قدر انرژی داری؟ 
برق چشــمانش از پشــت عینکش مشــخص بود و جواب داد: خواب 

دیدم بابابزرگ مرحومت میگه امسال زودتر بیا نذرت رو ادا کن.
تا نزدیک صحن ورودی حرم رفتیم. جمعیت امسال خیلی بیشتر بود، 
می ترســیدم نفســش تنگ شــود، گفتم: مادربزرگ تا همین جا نذرت 

قبوله؛ دیگه جلوتر نمیشه رفت.
پایش را توی یک کفش کرد که نه باید حداقل تا جلو پنجره فوالد بروم. 
به زور خودمان را تا نزدیکی پنجره فوالد رساندیم و یک جای کوچک 
برای نشستن پیدا کردیم. مادربزرگ هر سال اینجا شروع می کرد به 
گریه و زاری؛ اما این بار خوشحال گفت: خورشید امام رضا رو ببین تا 
کجا نورش پخش شده؛ این همه آدم رو فقط این خورشید می تونه هر 

سال جمع کنه. ننه! اگه یه روزی توی مشهد مردم من رو از این شهر 
خارج نکنیا. خاک اینجا یه چیز دیگه ست. 

ســرم را یــک لحظــه چرخاندم بــه اطراف و تا نگاه کردم دیدم نیســت. 
هر چه جمعیت را گشتم؛ نبود که نبود. گفتم می ایستم سر جایم تا 
بیاید؛ اما کم کم بعد گذشت نیم ساعت پیدایش نشد. بلند داد می زدم: 
مامان بزرگ! کجایی؟ چند بار رفتم جلو پنجره فوالد و برگشــتم ســر 
جایم. نشانش را می پرسیدم.... خبری نبود. نکند خدای نکرده طوری 
شده... رفتم اتاق پیداشدگان ولی نبود. نشانی و اسم و فامیلش را به 
خادم دادم و همان جا نشستم. دلم آشوب بود، هی آدم پیدا می شد و 
می آوردند اینجا. نیم ساعتی گذشت. خادم آمد کنارم نشست و گفت 
اسم گم شده تون گالبتون بود که داخل کیفش یک کارت عابر بانکم 
داره؟ گفتم: بله؛ خدا رو شکر پیدا شد؟ مکثی کرد و با ناراحتی گفت: 

نزدیک ضریح، بی حال پیداش کردن و بردنش دارالشفا... .

مامان بزرگ نذرت قبول؛ جلوتر نمیشه رفت...

آقای اعتضاد رضوی! در ابتدا کمی از خودتان بگویید.  
محمدعلــی اعتضــاد رضوی هســتم؛ اجداد من از زمان 
صفویه تا چندین نسل، خدمتگزار آستان قدس رضوی 
بودنــد. اجــداد و نیاکان من از دوران شــاه اســماعیل در 
مشــهد ســاکن شــدند. بنده هم در ســال 1331 پس از 
تحصیــالت دانشســرایی بــه خدمــت آمــوزش و پرورش 

درآمدم. 
در ضمــن تدریــس، لیسانســم را هــم گرفتــم. در ســال 
1347 ابــالغ مدرســه نویــن، بــه نــام من صادر شــد و از 
آن ســال، این مدرســه یکی از مدارس مذهبی مشــهد 
و در واقع پناهگاهی برای مذهبیون به حساب می آید. 
چهره های مختلفی در این مدرسه تحصیل کرده اند که 

یکی از آن ها آقای حســن رحیم پورازغدی است.

در خصوص ارتباطتان با آیت هللا واعظ طبسی بگویید.  
ارتباط من با آقای طبسی دو نوع بود؛ ارتباط شخصی و 
ارتباط اجتماعی. پشت دیوار مدرسه نوین، در خیابان 
بهجت خانه پدری آیت هللا طبسی بود. منزل قدیمی ساز 

300-200 متری داشتند. 
من در کودکی همبازی ایشــان بودم. ایشــان برادری به 
نام حســین داشــتند. ما در حیاط همین مدرسه که آن 
موقع منزل ما بود بازی می کردیم. اینجا ملک مادرم بود 
و بعدها برای آموزش و پرورش وقف شد. همیشه ارتباط 
خوبــی بیــن مادرم و مادر ایشــان برقــرار بود؛ من و خود 
آقای طبسی هم دوستان خوبی برای هم بودیم و ایشان 

نماینده امام و تولیت شــدند و اوج گرفتند.

از فعالیت های انقالبی ایشــان اطالعاتی دارید؟  
بخش اجتماعی زندگی آیت هللا طبسی که من در جریان 
آن هســتم، زندگــی زاهدانــه ایشــان بــود. ایشــان پیش 
از انقــالب، تبعیــد و زنــدان را تجربــه کردند. گاهی برای 
هزینه هــای ضــروری زندگی در مضیقــه بودند؛ نه اجازه 
منبر داشتند و نه کتاب و درس و... . بیشتر علما در آن 

دوران ایــن گونه بودنــد؛ نوعی امتحان برای زندگی علما 
بود. پیش از انقالب شرایط سختی در زندگی داشتند.

گفته می شود ایشان باوجود شرایط قانونی و شرعی   
اختصــاص حق التولیــه، هیــچ گاه از ایــن حــق اســتفاده 
نکرده انــد؛ حق التولیه ایشــان بیشــتر صرف چه اموری 

می شد؟
ایشــان تمــام و کمــال حق التولیــه را دریافــت می کردنــد 
و دوبــاره در راه آســتان قــدس رضــوی برمی گرداندنــد. 
صحن، مسجد، حسینیه و اماکن زیادی از طریق همین 
حق التولیه شخصی ایشان که یک دهم تمام وقف های 

انجام شــده بود، ساخته شد.
سیاست و امانتداری در کار ایشان به وضوح قابل درک 
بود. ایشــان حتــی حاضر نبودنــد کوچک ترین امکانات 
شــخصی را از محل آســتانه یا وقف نامه ها تأمین کنند. 
تنهــا منبــع زندگی و گذران عمر ایشــان، شــهریه ناچیز 

حوزه علمیه بود. 
باید همه به ویژه کسانی که میلیاردی اموال مملکت را 
بــه یغما می برند بدانند روحانیونی هســتند که چندین 
هــزار میلیــارد موقوفه هــای گوناگون در اختیــار دارند اما 
زندگی شــخصی خود را به ســختی می گذرانند و طلب 

رزق و روزی حــالل از خداوند متعال دارند.
پــول حق النظــاره موقوفه هــای در اختیــار را  ســال 57، 
بــه فرمــوده ایشــان داخــل ضریــح می ریختم. بــه مدت 

یک ســال این روال ادامه داشت. 
با خودم گفتم اگر سالیان سال، این روال ادامه داشت 
و بعدهــا از مــن درباره این مبالغ پرســیده شــود چگونه 
پاســخگو باشــم. بعدها متوجه شــدم مبالــغ جمع آوری 
شــده از داخل ضریح مطهر حضرت رضا)ع( به شــماره 
حســاب 8888 در یکــی از بانک هــا منتقــل می شــود. 
نهضت سوادآموزی به دستور امام خمینی)ره( تشکیل 
شد. در خراسان بزرگ، آیت هللا طبسی بنده را مأمور به 
انجام این مهم نمودند. فعالیت های ما در نهضت بسیار 

گسترده و طوالنی بود.

در زمــان همــکاری شــما بــا مرحوم، چــه فعالیت ها و   
اقداماتی در آســتان قدس رضوی انجام می دادید؟ 

بــه ایــن فکر افتادیم گروهی درســت کنیم و از کارخانه ها 
پارچه هــای اضافــی را بگیریــم و به خیــاط بدهیم تا برای 
بچه های مناطق روســتایی شــیعه و ســنی لباس بدوزیم. 
ایــن کار در حــال حاضــر هــم انجــام می شــود. بعضــی از 
پول های آن را هم خیران می دهند. آنجا هم خدمت آقای 

طبسی رسیدیم.
 ایشــان گفتند ســعی کنید همه لباس بچه های مشــهد 
را عوض کنید. همه یونیفرم شــود. بنده تمام هزینه های 
آن را می دهم. فقط ســعی کنید لباس ها ســاده و یکسان 

باشــد؛ چشم و همچشمی نباشد. 
طرح درست بود. اما من خیلی مشغول بودم و نتوانستم 

طرح را انجام دهم.
از دیگــر خدماتــی کــه بــه فضــل الهــی انجــام دادیــم، 
خدمت رسانی به زائران پیاده بود. این گروه از زائران به 
حرم مطهر رضوی مشــرف می شدند، اما برنامه ای برای 
آنان وجود نداشت. مجله ای به نام مجله زائر در چهار 
صفحه منتشــر شــد. آیت هللا واعظ طبسی، در هزینه 
کردن از اموال آستانه امساک داشتند؛ کسی هم جرئت 

نمی کرد اعتراضی بکند.

ارتبــاط تولیــت فقیــد آســتان قــدس رضــوی بــا رهبر   
انقالب چگونه بود؟

آقــای طبســی و رهبــر انقــالب از قدیــم دارای ارتباطــات 
خوبی با هم بودند و هر دو به هم اعتماد داشــتند؛ هر 

دو تبعید شــدند و به زندان رفتند.

بــه عنــوان کســی کــه از قدیــم خــادم بــارگاه بودیــد،   
تغییرات خدمات آستان قدس و خدمات آیت هللا واعظ 

طبســی را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر من ایشان مدیری قوی بودند. آقای الهی، مدیر 
پیشین مرکز پژوهش ها از جوانی به من لطف داشتند؛ 
می فرمودند مدیریت آقای طبسی شایسته نمره بسیار 
باالیــی اســت. تــا جایــی کــه مــن اطــالع دارم خودشــان 
کوچک ترین انتظاری از کســی نداشــتند برای این کار و 
در نتیجــه امتیــازی هــم به فــردی نمی دادنــد؛ مگر برای 

کســی که برای انقالب کاری کند.
 مثالً به یک عده به صورت اجاره قطعه ای زمین دادند 

که به اســتمرار خدمت دلگرم باشــند. طبع ایشــان هم 
بلنــد بــود؛ مثالً در زمینــه لباس معتقــد بودند بهترین 
پارچه و دوخت باشــد. برویــد مرکز پژوهش ها ببینید 
چقــدر ســرمایه در آنجــا هزینه شــده؛ ســاختمان را 

چطور ساختند.
ایشــان دیدشــان این بود؛ کامالً منظم بودند. من 
یادم نمی آید قرار مالقات با ایشان داشته باشم و 

ســر وقت انجام نشده باشد.

گاه در برخی موقوفات به دلیل اختصاص   
شــرط واقف ممکن اســت برای مردم ســؤال 
ایجاد شود که چرا چنین خرجی اینجا شده 
است؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
چند موقوفه در آستانه است. یکی مربوط 
بــه نیمه شــعبان، دیگری ســوم شــعبان. 
یکــی مربــوط بــه انابــد کاشــمر و دیگری 
جای دیگر. در موقوفه نوشته شده هفت 

رقم خورشت هفت رقم شربت؛ اعیان شهر 
را هم دعوت کنید. ما را هم دعوت کردند. 

به آنجا رفتیم.
 آقــای طبســی گفــت مــن بــا امــام تماس 
گرفتــم گفتــم ایــن در وقف نامــه نوشــته 
شــده االن مــردم نــان خالــی ندارنــد، مــن 
هفــت رقم غذا درســت کنــم؟ امام گفتند 
متن وقف نامه باید اجرا شود. این ها اصول 
اســت. این ها ریشــه های مکتب است. آن 
روز سفره مفصلی بود. آقای رجایی)نخست 

وزیر( هم بودند؛ ناراحت شــدند. 
گفتیــم امــام این طــور گفتنــد. ایشــان قبول 

کردند. این مربوط به ســوم شعبان بود. 
اعیــان خوردند؛ فقرا نبودنــد. همین موجب 
شــد فرد دیگری برای نیمه شــعبان هم جای 

دیگری وقف کند. 
خب فقرا که برای وقف چیزی ندارند. کارهایی 
از فقــرا برمی آیــد و کارهایــی هــم از اغنیــا. آن 
واقــف بــا خود گفته بــود من قســمت اغنیا را 

انجام می دهم.

رهبر معظم انقالب در پایان نوزدهمین اجالسیه  
دوره  چهــارم مجلــس خبــرگان رهبــری دیــداری 
بــا اعضای این شــورا داشــتند کــه در آن به بیان 
خاطراتی از مرحوم طبسی پرداختند. در ادامه، 

این بخش از بیانات ایشان را می خوانیم.
آن طور که به من گزارش دادند- حدود 17 نفر از 
اعضای این مجلس در طول این سال ها از دنیا 
رفته اند. البته این دوره  جدید هم که آغاز خواهد 
شد، همین جور است؛ دنیا همین است؛ بعضی ها 
در آخر خط قرار دارند و حرکت به سمت عالَم بقا 
یک حرکت دائمی است از سوی آحاد بشر و این 
قدرت الهی است و تقدیر الهی است. بایستی 
مراقب باشیم و برای آن درگذشتگان عزیزی که 
در ایــن دوره بودنــد و زحمت کشــیدند و حضور 

پیدا کردند طلب مغفرت کنیم.

 مــن به خصــوص یــاد می کنــم از مرحــوم آقای 
طبســی )رضوان هللا تعالی علیه( و مرحوم آقای 
خزعلی )رضوان هللا تعالی علیه( که این دو برادرِ 
خوب، جزو کســانی بودند که به معنای واقعی 
کلمــه در مجلــس خبــرگان جایــگاه خبرگــی را 
حفــظ کردند و حقیقتــاً امتحان خوبی دادند. 
مرحــوم آقــای طبســی )رحمــه هللا علیــه( کــه 
اختنــاق،  دوران  در  ایشــان  مبارزاتــی  ســوابق 
بعد ]هم[ خدمات ایشــان در آســتان قدس و 
در مجموعه  مســائل انقالب، برای اغلب افراد 

شما روشن است؛ منتها یک برجستگی هایی 
هست که این برجستگی ها را نمی شود انسان 
ندیــده بگیــرد؛ رحمت خدا بر این مرد بزرگ و 
برادر عزیز ما. ایشــان در حساس ترین مواقع، 
جایــگاه انقالبــی خــودش را به طــور واضحــی 
ظاهــر کــرد و حفــظ کــرد و بر آن اصــرار ورزید 
و تصریــح کــرد. مرحــوم آقای طبســی در فتنه  
]ســال[ 88 همه  مالحظات را کنار گذاشــت و 
آمد وسط میدان؛ رفاقت ها و رودربایستی ها و 
مانند این ها را کنار گذاشــت؛ مواقع زیادی ما 

از ایشــان این حالت را دیدیم؛ انســان صریح، 
مؤمــن، قاطــع. این هــا آن چیزهایــی اســت که 
در حفــظ شــخصیت افــراد و در تاریــخ زندگی 
افراد می ماند؛ در حساب الهی هم این ها باقی 
است. زندگی این مرد مؤمن و بزرگوار در طول 
این دوران مسئولیت، تغییر پیدا نکرد؛ ایشان 
در همــان خانــه ای از دنیــا رفــت که مــا قبل از 
انقالب بارهاوبارها به آن خانه رفته بودیم؛ در 
همان خانه و با همان اثاث زندگی. آن روزی که 
ماها نشســتن روی مبل را بلد نبودیم، ایشان 

در خانه اش مبل داشت؛ همان مبل 40 سال، 
45 سال قبل، امروز هم در خانه  ایشان است و 
از همان ها اســتفاده می کردند. زندگی خودش 
را توسعه نداد، وضع اشرافی به خود نگرفت. 
خب این ها در مردم اثر می گذارد؛ بااینکه علیه 
ایشان تبلیغات هم زیاد می کردند، لکن دیدید 
مردم مشهد چه بدرقه ای کردند از این انسان. 
تشییع جنازه  مرحوم آقای طبسی و نماز ]بر[ 
ایشــان، مثــل بزرگ تریــن راهپیمایی هایــی بود 
کــه در مشــهد انجام گرفته بود کــه ما دیدیم؛ 
آن صحــن باعظمت، مملو از جمعیت ]بود[ و 
همه هم مردم مشهد -اوقات زواری ]هم[ نبود 
کــه بگوییم زوار آمده بودند؛ نه، مردم مشــهد 
بودنــد- آمدنــد قدردانــی کردنــد؛ قدرشناســی 

کردنــد. رحمــت خدا بر این فقیِد عزیز ما.

همصحبت با همسایه قدیمی آیت هللا واعظ طبسی درباره شخصیت فردی و کاری ایشان

زندگی زاهدانه، مدیریت شجاعانه

ادب الرضا

پیداشدگان 

مصطفی سلیمانی: جســت وجوی فــراوان ما نتیجه 
داد و توفیــق مصاحبــه بــا همبــازی دوران کودکــی و 
همســایه قدیمــی آیت هللا واعظ طبســی در مشــهد 
مقــدس را پیــدا کردیم. ســفر به 
ایــن  همــراه  دور  ســال های 
آشــنای قدیمــی جزئیاتی 
جالــب توجــه از زندگــی و 
ویژگی های آن مرحوم 
را بر ما مکشوف 

می سازد. 

نگاهی به بیانات رهبر معظم انقالب درباره آیت هللا طبسی در اجالسیه دوره  چهارم مجلس خبرگان رهبری

صریح، مؤمن، قاطع



w w w . q u d s o n l i n e . i r

 قدردانی وزیر کار از عملکرد شرکت کمباین سازی ایران محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت های شرکت کمباین سازی ایران، زیرمجموعه روزنامـه صبـح ایـران
بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی که در شرایط سخت تحریم و کرونا، عالوه بر حفظ اشتغال موجود، اشتغال زایی جدید نیز داشته است، قدردانی کرد. گفتنی 
است، شرکت کمباین سازی ایران به عنوان تنها مجموعه تولیدکننده کمباین برنج در کشور، سهم به سزایی در تامین نیاز کشور و خودکفایی صنعت کشاورزی دارد.

به همت خادمیاران ماهشهر

 طرح مشارکتی ارزاق علوی
 در ماه رجب اجرا شد

خادمیــاران رضــوی شهرســتان بنــدر ماهشــهر طــرح 
مشارکتی ارزاق علوی را اجرایی کردند.

خادمیــاران  خوزســتان،  از  آســتان نیوز  گــزارش  بــه 
رضــوی شهرســتان ماهشــهر در مــاه رجب کــه به نام 
آقــا امیرالمؤمنین)ع( شــناخته شــده اســت اقــدام به 

برگزاری طرح مشارکتی ارزاق علوی کردند.
در ایــن طــرح کــه بــه همــت کانــون محلــی حضــرت 
علی اصغــر)ع(، کانــون محلــی نوع دوســتی و کانــون 
محلی مهر مهدوی اجرا شد ۱۴۰ بسته غذایی و ۲۰۰ 
بســته گوشــتی در مجموع به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال 

توزیع شد. 
ایــن طــرح در مناطــق شــریفی و کاریابــی بــه همــت 
بــه  توســل  بــا  و  شهرســتان  رضــوی   خادمیــاران 

علی بن موسی الرضا)ع( به مرحله اجرا درآمد.

قدردانی خادمیاران رضوی از 
فرزندان شهدا در خمینی شهر

شهرســتان  رضــوی  خدمــت  کانــون  خادمیــاران 
خمینی شهر از فرزندان شهدای عملیات خیبر تجلیل 

و قدردانی کردند.
اکبــر ریاحی نســب، معــاون کانــون خدمــت رضــوی 
 شهرســتان خمینی شــهر گفــت: مؤسســه دارالقــرآن 
اهــل بیــت)ع( کــه بزرگ تریــن موقوفــه قرآنی آســتان 
قــدس رضــوی اســت هــر هفته محفــل انس بــا قرآن 

برگزار می کند.
وی تصریح کرد: این بار هم به مناســبت ماه پرفیض 
رجب جشن باشکوهی تحت لوای امام حسین)ع( و 

دردانه آن امام، حضرت رقیه)س( برگزار شد.
ریاحی نســب بــا بیــان اینکــه در این مراســم نورانی 
شهرســتان  از  خیبــر  عملیــات  شــهدای  خانــواده 
خمینی شــهر و قاریــان قــرآن و مفســر قــرآن کریــم 
آقــای جعفــر علــی حضــور داشــتند، اظهار کــرد: به 
منظــور تجلیــل از رشــادت های این شــهدا آیینی با 
حضــور فرزنــدان آنــان در ســالن امــام حســین)ع( 

برگزار شد.
وی افــزود: ایــن مراســم با تــاوت قاریان جانبــاز قرآن 
کریــم و مفســر کام هللا، اســتاد محمــد جعفر علی و 
مولودی خوانــی مداحــان اهــل بیــت تحت لــوای امام 
حســین)ع( و حضــرت رقیــه)س( اجــرا شــد و از ۲۳ 
فرزنــد شــهیدی کــه پدرانشــان در عملیــات خیبــر به 
شــهادت رســیدند، با اهــدای هدایای متبــرک رضوی 

تجلیل و قدردانی شد.

محسن فاطمی نژاد: مراســم رونمایی از کتاب 
»حماســه امــام ســجاد)ع(« حــاوی گفتارهــای 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای دربــاره مبــارزات 
سیاســی فرهنگــی امــام ســجاد)ع( بــا حضــور 
مسئوالن استانی و کشوری برگزار شد. در این 
مراسم که حجت االسام مروی؛ تولیت آستان 
قــدس رضــوی، آیت هللا ســید مصبــاح عاملی؛ 
مدیــر حــوزه علمیه خراســان، قندهــاری؛ مدیر 
عامل انتشارات انقاب اسامی، محمدصادق 
معتمدیان؛ اســتاندار خراسان رضوی و جمعی 
از اســتادان حــوزوی و دانشــگاهی نیــز حضــور 
حــاج  محمدجــواد  حجت االســام  داشــتند، 
علی اکبری، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه 
جمعه کشور با تمجید از ابتکار به کار رفته در 
طراحــی ایــن کتاب عنوان کــرد: ابتکاری که در 
طراحــی ایــن اثر نورانــی به کار رفته این اســت 
کــه اصــل نظریــه انســان ۲5۰ ســاله را به جای 
مقدمه از بیان خودِ رهبر حکیم و صاحب این 
نظریــه ارائــه کرده اند کــه این کار بســیار دقیق 
و بجاســت. مــا بایــد روی نظریه فاخــر و عمیق 

انسان ۲5۰ ساله خیلی بیشتر کار کنیم. 
حجت االســام حــاج علی اکبــری با بیــان اینکه 
وحیانــی،  بنیان هــای  بــر  مبتنــی  نظریــه  ایــن 
عرفانی و اســام ناب شــیعی است، گفت: این 
نظریــه از یــک ســو در محــور مباحــث عرفانی، 
مبتنــی بر وحدت حقیقی اولیاســت که معنای 
آن را می توان در عبارت »اولنا محمد، اوســطنا 
محمــد و آخرنــا محمــد« و در زیــارت جامعــه 
کبیره مشــاهده کرد و از طرف دیگر دارای یک 
مبنــای کامــی بســیار رصیــن و اســتوار یعنــی 
نظریه غدیر است. در این نظریه رهبر عزیز ما 
دارنــد این نکته را با نگاه بســیار دقیقی تبیین 
می کننــد کــه امــام)ع( بــه منزلــه همــان کل از 
نقطــه آغاز تا انجام درصدد تحقق آرمان غدیر 
و تــاش برای تحقــق حاکمیت و والیت الهی و 
نابــودی جریان طاغوت به همــان معنای دقیق 

قرآنی اش بوده است. 

با این نظریه برای شیوه رفتاری متفاوت »
ائمه)ع( پاسخ پیدا می کنید

رئیس شــورای سیاســت گذاری ائمه کشــور در 
ادامــه بــه امتیازات نگاه رهبر انقــاب به تاریخ 
اشــاره و اظهــار کــرد: بــر اســاس ایــن نظریــه، 
نــگاه گزارشــی در تاریــخ و ســیره اهــل بیت)ع( 
بــه نگاهــی پژوهشــگرانه و دارای نظریه پردازی 
در  کــه  حالــی  در  هــم  آن  می شــود  تبدیــل 
شــیوه مرســوم عمدتــاً مقاطــع گوناگــون تاریخ، 
افتــاده  اتفــاق  آنچــه  از  متنــاوب  گزارش هــای 
اســت، ارائه می شــود. وی با بیــان اینکه با این 

نــگاه بســیاری از تناقضــات در شــیوه متفــاوت 
رفتــار ائمــه)ع( حل وفصــل می شــود، گفت: در 
این نگاه به جای تمرکز روی بخشــی از ســیره، 
بــا یــک نــگاه پژوهشــگرانه بــازه ای بلندمــدت 
یعنــی تمــام دوره امامت تا عصــر غیبت کبری 
بــه منزله یک واحد مورد بررســی قرار می گیرد 
و ســعی می شــود قواعــد و اصــول ایــن حرکت 
اســتخراج شــود. در چنیــن رویکردی بســیاری 
از تناقض هــا و پرســش ها درباره شــیوه رفتاری 
متفاوت ائمه)ع( پاســخ پیدا می کند آن هم در 
حالــی کــه در نــگاه اول شــاید انســان این هــا را 

قابل جمع نداند. 
حــاج علی اکبــری به دیگر تمایزات این نگاه نیز 
اشــاره کرد و افزود: نکته دوم این اســت که بر 
اســاس ایــن نظریــه گــزاره تاریخــی به اندیشــه 
اجتماعــی تبدیل می شــود. در ایــن نظریه ولی 
برخــاف شــیوه مرســوم کــه عمدتــاً آن رفتارها 
تفســیر فــردی می شــود و تفســیر اختصاصــی 
از آن ها بدســت می آیــد، در این نگاه رفتارهای 
ائمه کاماً معنادار و الهام بخش و قابل تعمیم 
و قابــل تأســی می شــود. در ایــن منظــر یــک 

شــیرازه متحد بیــن تمام این مواضــع گوناگون 
و متنــوع ســیره با یک هــدف متحد و یکپارچه 
مشاهده می کنید که البته باید در نظر داشت 
کاماً متنوع در روش ها و تاکتیک هاست. نکته 
ســوم تبدیــل مفاهیم تاریخــی منفعل و خنثی 
بــه مفاهیــم زنده، پویا و فعال اســت. در چنین 
رویکردی از آن نگاهی که رایج اســت و بیشــتر 
روی مظلومیــت و غربــت و وجــه عاطفی تأکید 
می شــود فاصلــه می گیریم و ایــن  مظلومیت ها 

بســتری اجتماعی برای طلوع آن نگاه آمیخته 
با کنشگری و مجاهدت و میدانداری می شود. 
به عبارتی نگاه کاماً معطوف به آینده است. 

پژوهش های تاریخی و روایی آیت اهلل »
خامنه ای علیه یک باور غلط در مورد ائمه)ع(

در ابتدای این جلســه حجت االســام صابری، 
مدیر تولید محتوای انتشارات انقاب اسامی 
بــه بیــان چکیده محتــوای این کتــاب پرداخت 
و گفــت: بــه تدریــج این بــاور عمومــی در میان 
مسلمانان به وجود آمد که اساساً مبارزه با ظلم 
و ظالم و تشکیل حکومت اسامی برای تحقق 
عینــی و عملــی دیــن وظیفــه و تکلیفی اســت 
کــه ائمه معصومیــن)ع( جز در برخــی دوران ها 
همچون حماســه عاشــورا، دیگر تاشــی جدی 

برای تحقق آن نداشته اند. 
بر اســاس این باور غلط ائمه هدی در چشــم 
بســیاری از مســلمانان و پیــروان خــود، تنهــا 
اکــرم)ص( محســوب  پیامبــر  پــاک  فرزنــدان 
تأثیــر  و  کنــش  گونــه  هــر  فاقــد  و  می شــوند 
سیاسی در مقابل طاغوت های زمان هستند. 

روشــن است که چنین اعتقادی تا چه میزان 
در ســوق دادن جوامع اســامی به سســتی و 
خمــودی و ظلم پذیــری تأثیــر دارد. صابــری با 
اشاره به تاش های آیت هللا خامنه ای در این 
کتــاب بــرای از بیــن بــردن یک تلقــی غلط در 
مــورد ائمه)ع( گفت: در مقابل این باور غلط، 
حضــرت آیــت هللا خامنه ای بر پایــه تحقیق و 
تأمل در تاریخ اســام و با اســتناد بر احادیث 
معتبــر از یــک ســو و روایات تاریخی از ســوی 
دیگر بر این باور هستند که تمامی پیشوایان 
دین پس از قیام عاشــورا تاش وســیعی برای 
و  آن  برانــدازی  و  ظلــم  بــا حکومــت  مبــارزه 
تشــکیل حکومت نبوی انجــام دادند. اگرچه 
ایــن تاش هــا بــه اقتضــای شــرایط مختلــف 
ناشــی از قهر و ســلطه حاکمان جبار اکثراً به 
شــکل غیرآشــکار و پنهانی صــورت می گرفته 
اســت. بر این اســاس امامان معصوم از امام 
سجاد تا امام عسکری)ع( همگی مجاهدانی 
عملــی،  اقــدام  گونــه  هیــچ  از  کــه  بوده انــد 
تشکیاتی، رو در رو و مانند آن با قصد حاکم 

کردن ارزش های الهی فروگذار نکرده اند.

از سوی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب کتاب »حماسه امام سجاد)ع( « رونمایی شد

باید روی نظریه فاخر» انسان 250 ساله« بیشتر کار کنیم
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آگهی
نظر به اینکه مهدی توسلی نیا که به استناد دو برگه استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
س��ندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اس��ت سند مالکیت شش دانگ پالک 199فرعی 
از1-اصلی بخش 15مشهد که متعلق به وی می باشد؛به علت سهل انگاری مفقود شده است وبرابرثبت دفتر امالک 
تمامیت س��هم مورد نظر در دفتر 9 صفحه260 ذیل 1235 ش��ماره  به نام مهدی توسلی نیا ثبت وسند مالکیت به 
ش��ماره 832964صادر وتس��لیم گردیده است.دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد. هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد؛ باید ظرف مدت ده روز از انتشار آگهی اعتراض کتبی خود رابه پیوست 
اصل سند یا سند معامله سند رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر ویا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد .آ-9912670
 علی حیدری دشت بیاض

رییس اداره ثبت اسناد وامالک صالح آباد

برگ اجرائی
محکوم له :سرور سارانی فرزند رسول شغل آزاد به آدرس صالح آباد فلکه جهاد –مغازه سارانی –حکوم علیه:محمد 
داد محمد خانی فرزند رسول شغل آزاد ساکن در روستای کاریزک حاجی پسند محکوم به موجب رای15-182تاریخ 
94/5/27ش��عبه دوم ش��ورای حل اختالف صالح آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به تنظیم و 
انتقال سند پژو سواری 405 به شماره انتظامی ایران 12-587و67 مدل 1388بنام خواهان ومبلغ ششصد هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت  نیم عشر دولتی درحق دولت محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ 
این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن رابه موقع اجرا بگذارد ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به ویا انجام تعهد ومفاد 
رای بدهد .در غیر اینصورت برابر مواد 24و34و35و38و64و66 قانون اجرای احکام مدنی ومواد522و523و526 قانون 

آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی ازسوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد. آ-9912673
امید نوکلی نیا –قاضی شورای حوزه  قضایی صالح آباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای احمد پیرایش نیا دارای شناس��نامه ش��ماره 0748543082 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
3/9900640ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی پیرایش نیا 
به شناس��نامه 0740563947 در تاریخ 1393/6/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- احمد پیرایش نیا فرزند ابراهیم ش ش 0748543082 متولد 1356/6/2 صادره از تایباد پدر متوفی

2- عذرا دربایار فرزند محمد ش ش 0748543503 متولد 1356/9/20 صادره از تایباد مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ-9912665
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای سعید طیبین دارای شناسنامه شماره 0749350954 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900630ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تاج ورمختارزاده به شناسنامه 897 

در تاریخ 1363/3/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- غالم احمد طیبین فرزند غالم سرور ش ش 4 متولد 1317/1/3 صادره از تایباد فرزند متوفی

2- ابوالقاسم طیبین فرزند غالم سرور ش ش 20 متولد 1319/2/16 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.آ-9912666
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد-محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم س��میه نیک بخت دارای شناس��نامه ش��ماره 0749746394 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
3/9900634ح از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیاوش جامی 
استادی به شناسنامه 3772 در تاریخ 1396/1/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- احمد جامی فرزند خواجه بابا ش ش 972 متولد 1330/7/3 صادره از شیراز پدر متوفی

2- زهره یوسفی فرزرند عزیز ش ش 0047586532 متولد 1339/4/19 صادره از تهران مادر متوفی
3- خدیجه مختاری فرزند محمود ش ش 823 متولد 1363/9/17 صادره از تایباد همسر متوفی

4- جانان جامی استادی فرزند سیاوش ش ش 0961054107 متولد 1394/4/30 صادره از مشهد فرزند متوفی

5- سمیه نیک بخت فرزند ولی اله ش ش 0749746394 متولد 1363/8/15 صادره از  تایباد همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.آ-9912667
قاضی شورای حل اختالف شعبه سه تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای  محمود رحمانی  دارای شناسنامه   1061312283 به شرح دادخواست به کالسه  434   از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  غالمعلی رحمانی  به شناسنامه   40   

در تاریخ  92/8/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.   محمود رحمانی   فرزند  غالمعلی   کد ملی   1061312283  ت.ت 1349/12/20  نسبت فرزند مرحوم  

2. فاطمه  رحمانی     فرزند غالمعلی کدملی  5749744035  ت.ت  1353/2/10  نسبت فرزند مرحوم 
3. شهربانو رحمانی    فرزند غالمعلی   کد ملی 5749744027 ت.ت  1353/2/10 نسبت فرزند مرحوم    

4.  معصومه  رحمانی   فرزند  غالمعلی  کد ملی  5749801731  ت.ت  1360/3/27  نسبت  فرزند مرحوم
5 .  صدیقه رحمانی فرزند علی کدملی 5749614662 ت.ت 1330/1/5 نسبت همسر مرحوم            

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.    آ-9912664                                                                                                           

سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای علی حس��ین س��هرابی فرزندحسن به ش ش 5 به استناد دو برگ استشهادیه تأییدشده توسط 
دفتر اسناد رسمی شماره 30شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بشماره پالک 5014 فرعی از 2 اصلی  
واقع در قطعه 4 شیروان بخش 5 قوچان )باحفظ حقوق نامه توقیفی شماره 14/145/68-68/08/28دادسرای انقالب 
نسبت به دو دانگ سهمی مسعود مهدوی (به آدرس  خیابان فلسطین که متعلق به ایشان می باشد به علت نامعلومی 
مفقود ش��ده است با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن به شماره چاپی 161711ذیل صفحه 
391دفتر185وشماره ثبت 42852به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است سپس برابرسندرهنی شماره69637-
97/07/25دفتر30شیروان دررهن سازمان تأمین اجتماعی  قرارگرفته است  لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
را به همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار :14 /99/12  آ-9912663
اکبراقبالی - رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی زیرکوه
پیرو آگهي نوبتي منتشره و به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره  پالکهای ذیل

بخش14 زیرکوه
قطعات مفروزه حاجی اباد پالک 49  -اصلی

1  -پالک3059فرعی آقای محمد امین خالقی زاده ششدانگ  یک قطعه زمین دایرمزروعی  به نشانی 
حاجی آباد خیابان بهشتی 3.% تحدید حدود دوشنبه 16 /1 /1400 ساعت 8:30 -الی 9 صبح

2  -پالک3062فرعی  آقای سعید رفیعی فندخت ششدانگ یک قطعه زمین بایر ودایر مزروعی  به 
نشانی حاجی آباد  -خیابان اذر .  /. تحدید حدود دوشنبه 16 /1 /1400 ساعت 9:15 -الی 10صبح

3  - پالک3063فرعی آقای اس��حاق ش��بانی محمد اباد ششدانگ یک قطعه زمین دایرمزروعی  به 
نشانی حاجی آباد  -خیابان ارشاد.  /. تحدید حدود دوشنبه 16 /1 /1400 ساعت 10:15 -الی 11 ظهر

4  - پالک3076فرعی آقای محمود دالکه  ششدانگ یک قطعه محوطه  به نشانی حاجی آباد  -خیابان 
امام صادق .  /.

تحدید حدود دوشنبه 16 /1 /1400 ساعت 11:15 -الی 12 ظهر
5  - پالک3077فرعی آقای حامد فیضی ششدانگ یک قطعه زمین بایر به نشانی حاجی آباد خیابان 

کشاورز تحدید حدود سه شنبه 17 /01 /1400 ساعت 8:30 -الی 9 صبح
6  - پالک 3078فرعی  آقای  احمد غضنفری ششدانگ  یک قطعه محوطه به نشانی حاجی آباد ابوزر 

غفاری تحدید حدود سه شنبه 17 /01 /1400 ساعت 9:15 -الی 10صبح
7  - پالک 3080فرعی آقای احمد پردلی ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار به نشانی حاجی حاشیه 
جاده اردکول جنب شن شویی تحدید حدود سه شنبه 17 /01 /1400 ساعت :10:15 -الی 11ظهر

8  - پالک3081فرعی آقای احمد پردلی شش��دانگ  یک قطعه زمین دیمه زار به نش��انی حاجی 
حاش��یه جاده اردکول جنب شن شویی.  تحدید حدود سه شنبه 17 /01 /1400 ساعت 11:15 -الی 

45 /11ظهر
9  - پالک   3082فرعی  آقای احمد پردلی شش��دانگ یک قطعه زمین دیمه زار به نش��انی حاجی 
حاش��یه جاده اردکول جنب شن ش��ویی .  /. تحدید حدود سه شنبه 17 /01 /1400 ساعت 12 -الی 

45 /12ظهر
10  - پالک  3083فرعی آقای  احمد پردلی ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار به نشانی حاجی حاشیه 
جاده اردکول جنب شن شویی تحدید حدود سه شنبه 17 /01 /1400 ساعت 13 -الی 30 /13 ظهر
11  - پالک 3084فرعی خانم س��عادت علیزاده  شش��دانگ یک قطعه زمین دایرمزروعی  خیابان 

کشاورز  )مسجد جامع(.  /. تحدید حدود چهارشنبه 18 /01 /1400 ساعت 8 -الی 30 /8صبح
12  - پالک 3086 فرعی آقای حمید زنی ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی  به نشانی حاجی 

آباد خیابان مطهری .  /.
تحدید حدود چهارشنبه 18 /01 /1400 ساعت 8:45 -الی 30 /9صبح

13  - پالک 3088فرعی خانم فاطمه انصاریان  ششدانگ یک باب منزل  به نشانی حاجی آباد بلوار 
مطهری مطهری 5 تحدید حدود چهارشنبه 18 /01 /1400 ساعت 9:45 -الی 30 /10صبح

14  - پالک 3089فرعی آقای ابراهیم اس��ماعیلی شش��دانگ  یک قطعه محوطه به نشانی حاجی 
آباد – خیابان کش��اورز داخل کوچه تحدید حدود چهارش��نبه 18 /01 /1400 ساعت 10:45 -الی 

30 /11ظهر
15  - پالک 3090فرعی آقای غالمعلی آخوندی ششدانگ یک قطعه زمین بایر به نشانی حاجی آباد  -بلوار 
امام رضا)ع(حاشیه میدان الغدیرتحدید حدود چهارشنبه 18 /01 /1400 ساعت 11:45 -الی 30 /12ظهر

قطعات مفروزه مزرعه آبیز پالک83  -اصلی
16  - پالک 3692فرعی آقای هادی صالحی ششدانگ  یک قطعه باغ به نشانی زیرکوه  - ابیز اراضی 

کشاورزی. تحدید حدود پنج شنبه 19 /01 /1400 ساعت 8:30 -الی 30 /9صبح
17  -پالک فرعی 3693فرعی آقای غالمرضا ابراهیمی ششدانگ یک باب ساختمان3 طبقه ابیز خیابان 

امام خمینی نبش کاوه تحدید حدود پنج شنبه 19 /01 /1400 ساعت 9:45 -الی 30 /10صبح
انجام خواهد ش��د. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و 
مجاورین ش��ماره های فوق-الذکر بوس��یله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال 
در محل حضور به هم رس��انند چنانچه هر یک از صاحب��ان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
مقررحاض��ر نباش��ند مطابق ماده 15 قان��ون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز 
از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد. و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت، از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت متقاضی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم 

بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. آ-9912662
تاریخ انتشار:14 /12 /1399

علی  صفایی فر - رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر 
حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی 

از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل:
بخش 11 قاینات 

قطعات مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک 1270- اصلی: 
1647 فرع��ی از 674 فرع��ی س��ید جعف��ر عنبری شش��دانگ یکقطع��ه زمین مزروع��ی در روز  

1400/1/10
انجام خواهد شد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر 
به وس��یله این آگهی اخطار میگردد؛ که در موعد مش��خص شده فوق س��اعت 8 الی 10 صبح در 
محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در 

موقع مقررحاضر نباشند؛ مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد ش��د.و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد. و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست؛ از 
تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود 
را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور أخذ و به این اداره تسلیم نمایند، 
در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات 

ادامه می دهد. آ-9912661
 تاریخ انتشار: 1399/12/14

علی  صفایی فر - رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308308000228  � 1399/12/12 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه  مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سرالحق عابدی   فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه 15502 صادره از در یکقطعه زمین 
مزورعی به مس��احت 5673.51 مترمربع پالک 1668 فرعی از 1159 � اصلی واقع در مزرعه دهن آب مودبخش 2 
سربیشه خریداری از مالک رسمی آقای علی یوسفی فرزند حسین   محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9912659
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/12/28                           تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/14   - 

محمد حسین مصلحی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه 

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای عبدالعزیز بامری بشماره شناسنامه 3580459082 به شرح دادخواست به کالسه 1120/99 از این 
دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده شادروان فرزند دخترم بدو تولد فوت شده بشماره شناسنامه 
0 در تاریخ 1398/12/07 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر 
است به : 1- متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی 2- حنیفه بامری بشماره ملی 3580248073 مادر 

متوفی ؛ متوفی ورثه دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا صیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد .  آ-9912658
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری 

رونوشت اگهی انحصاروراثت
اقای فرزاد اس��ماعیل زهی فرزند ملک محمد به ش��ماره ملی 3710078687 به شرح دادخواست به کالسه پرونده 
87/1/99 در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان ملک محمد 
اسماعیل زهی قلعه بیدی فرزند عبدالرحمن به ش��ماره ملی 3620668981 در تاریخ 1399/11/30 در زادگاهش 
بزمان بعلت بیماریهای غدد تغذیه و متابولیک فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 1- متقاضی با مشخصات 
فوق پسر متوفی 2- خدیجه شه بخش به شماره ملی 3620669961 همسر متوفی 3- بهزاد اسماعیل زهی قلعه 
بیدی به ش��ماره ملی 3710328756 پس��ر متوفی 4- عبدالنبی اس��ماعیل زهی به ش��ماره 3710011809 پسر 
متوفی 5- افس��انه اس��ماعیل زهی قلعه بیدی به ش��ماره ملی 3710326770 دختر متوفی 6- علیرضا اسماعیل 
زهی قلعه بیدی به شماره ملی 6820041500 پسر متوفی 7- حمیدرضا اسماعیل زهی قلعه بیدی به شماره ملی  
6820075804 پس��ر متوفی 8- محمدرضا اسماعیل زهی قلعه بیدی به شماره ملی  6820067518 پسر متوفی 

9- ساره اسماعیل زهی قلعه بیدی به شماره ملی  3710160170 دختر متوفی.
اینک با انجام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت یکماه )30روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد .  آ-9912657
رئیس شورای حل اختالف بزمان – اکبر گلشن

 ابتکاری که در طراحی این اثر 
نورانی به کار رفته این است 
که اصل نظریه انسان 250 

ساله را به جای مقدمه از بیان 
خودِ رهبر حکیم و صاحب این 
نظریه ارائه کرده اند که این کار 
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