
مــحــمــدحــســیــن 
ــــی  ــت ــ نــیــکــبــخــت:وق
رونــــــق  از  ــبــــت  صــــحــ
فعالیت های عمرانی در 
حرم  و  مشهدالرضا)ع( 
به میان می آید،  مطهر 
می افتیم.  صفوی  و  تیموری  دوره  یــاد 
ایــن دودمـــان هـــا، دیگرانی  بــه غیر  امــا 
تاریخ، به دلیل  هم بودند که در طول 
ارادت  و  اهل بیت)ع(  به  ــراوان  ف عالقه 
آبادی  و  ثامن الحجج)ع(، در عمران  به 
مشهد و حرم مطهر کوشیدند و حتی 
برخی یادگارهای معدود و باقیمانده از 
آن ها را می شود در موزه آستان  قدس 

رضوی یافت. 
یکی از این خاندان ها، خاندان دیلمی 
» کــاکــویــه« اســت کــه شــایــد تــا امـــروز، 
حتی اسمشان را هم نشنیده باشید. 
یادگاری معروف این خاندان که در بین 
رضــا)ع(  امــام  به حضرت  عالقه مندان 
شهرت فراوانی دارد، همان سنگ مزار 
سفیدی است که به عنوان نخستین 
سنگ مــزار مرقد مطهر امــام رضــا)ع( 
نسخه ای  مــا،  از  خیلی  و  می شناسیم 
ــوار  دیـ بــه  را  از آن  ــزرگ  ــ ب یــا  کــوچــک 
منزل زده ایــم یا روی میز محل کارمان 
خاندان  از  نشانی  همین  گذاشته ایم. 
کاکویه کافی است که حس کنجکاوی 

دنبال  بــه  بــرویــم  و  برانگیزد  را  مــا 
اینکه بفهمیم آن ها که بودند و آیا 
خدمت یا کار خاص دیگری هم در 

مشهد انجام داده اند یا نه؟

راز سنگ سفید مزار  ◾
ثامن الحجج)ع(

خاندان کاکویه، اصالتاً از اهالی 
گیالن  جنوب  در  جایی  دیلم، 
امروزی بودند که از سال 398 
بر بخش هایی  قمری،  تا 536 
کـــردنـــد؛  ایــــــران حــکــومــت  از 
ــن مـــدت،  ــ هـــر چــنــد کـــه در ای
و نشیب  فــــراز  آن هــــا  قــــدرت 
ــت؛ گــاهــی تحت  بــســیــار داشــ

نـــظـــارت حــکــومــت هــای بــزرگــی 
سلجوقیان  ــا  ی آل بـــویـــه  مــانــنــد 

گاهی هم مستقل  و  درمی آمدند 
خاندان  می پرداختند.  حکمرانی  به 

البته  و  بودند  مذهب  شیعی  کاکویه 

ــضــل؛ کــافــی  بــســیــار اهـــل دانــــش و ف
پزشک  بوعلی  سینا،  که  بدانید  است 
ایــران، چند صباحی  نامی  و فیلسوف 
را تحت حمایت آن ها زندگی کرد و از 
شر آزار غزنویان نجات یافت. خاندان 
کاکویه هر جا که می رفتند و حکومت 
مـــی کـــردنـــد، دســــت بـــه فــعــالــیــت هــای 
عمرانی می زدند و به ویژه، یادگاری های 
منسوب به اهل بیت)ع( را بسیار گرامی 

می داشتند. 
هنگامی که حکومت یزد در اختیار یکی 
از افــراد ایــن خــانــواده به نــام گرشاسب 
قدمگاه  بــنــای  گــرفــت،  ــرار  قـ علی  پسر 
را  یزد  امــام رضــا)ع( در روستای فراشای 
ساخت و دستور داد کتیبه ای از سنگ 
مرمر معروف به »سنگ گندمی« برای 
آن بسازند تا سال ساخت و سازنده آن، 

محفوظ بماند. 
همین کتیبه و سبک ساخت و سازنده 
مــزار  راز نخستین سنگ  کــه  اســت  آن 
مرقد مطهر امام رضا)ع( و سازنده آن را 
آشکار کرد. معلوم شد که هر دو سنگ، 
بن  ــام »عــبــدهللا  ن بــه  توسط هنرمندی 
احمد مــره« ساخته شده  اســت؛ سنگ 
به  مربوط  و سنگ  ســال 512  در  فراشا 
حرم مطهر در سال 516 قمری. هر چند 

که روی سنگ مزار امام رضا)ع( نشانی از 
نام خاندان کاکویه نیست اما گزارش هایی 
تاریخی توسط نظامی عروضی در دست 
است که این موضوع را تأیید می کند و 
ایــرج  مانند  معاصر  محققان  از  برخی 
افشار به این مسئله باور دارند که دستور 
نفر  یک  توسط  سنگ،  دو  هر  ساخت 

صادر شده  است.

خاندان کاکویه و شهر مشهد ◾
خاندان کاکویه به دلیل عالقه ای که به 
ائــمــه)ع( داشتند، تــالش فــراوانــی برای 
رونق شهر مشهد و رفاه زائران کردند. 
بین، ماجرای ســال 510 قمری  ایــن  در 
در مشهد موجب شد خاندان کاکویه، 
عمرانی  کارهای  در  فعال تری  نقش  به 
ظاهراً  ســال،  ایــن  در  بیاورند.  رو  شهر 
علمای  از  یکی  میان  عــاشــورا،  روز  در 
مشهد و فردی ناصبی بر سر عزاداری 
کــردن و حرمت حرم مطهر، بحثی در 
از  نتوانست  گرفت و چون آن ناصبی 
عهده پاسخ برآید، از شهر بیرون رفت 
شیعه  عموماً  کــه  را  ــراف  اطـ مناطق  و 
نتیجه  علیه شیعیان شوراند.  نبودند، 
ایــن اقـــدام، هجوم آن هـــا بــه مشهد و 
در گرفتن جنگی با ریشه اختالف های 

مذهبی بود. 
از آنجا که شیعیان مشهد جمعیت 
طرفی،  از  و  داشــتــنــد  کمتری 
ــا فــاقــد هــر گونه  ــ شــهــر آن ه
ــود،  ــاعــی ب اســتــحــکــامــات دف
وضــعــیــت بـــدی پــیــش آمــد. 
دشمنان به راحتی وارد شهر 
قتل عام  بــه  دســت  و  شدند 
زدند و حتی بخشی از حرم 
مطهر را ویــران کــرده و پس 
از غارت خانه های مردم، از 

مشهد خارج شدند.
 برخی از مورخان، اطالق نام 
»قتلگاه« به گورستان بزرگ 
مطهر  حــرم  شمالی  بخش 
آن  از  نشانی  ــروز  امــ کــه  را 
نیست، به این واقعه و زیاد 
بودن جنازه های مقتوالن آن 

مربوط دانسته اند.
 این اتفاق، مصادف با زمانی 
بود که لشکر سلطان سنجر 
با  جنگ  بـــرای  کــه  سلجوقی 

اقوام مهاجم راهی شرق خراسان بود، 
دست  و  زد  اردو  ــرُق«  »طـُـ منطقه  در 
و  فرامرز  بن  علی  عالءالدوله  قضا،  بر 
فرزندش عضدالدین فرامرز بن علی در 
از  لشکر سلجوقیان حضور داشتند و 

واقعه هجوم به مشهد مطلع شدند. 

برج و بارو ◾
بــارگــاه  بــه  بی حرمتی  و  ــردم  مـ کشتار 
منور رضوی، خاندان کاکویه را به فکر 
از  مانع  تدبیری،  اتخاذ  با  که  انداخت 
حمالت مشابه و چند باره شوند. این 
ــود کــه بــا نــظــارت و همت فــرامــرز بن  ب
علی، ساخت بارو یا دیوار شهر مشهد 
آن حمله  از  پــس  مـــاه  مــقــدس، چند 
در ســال 515  و  آغـــاز شــد  وحشتناک 

قمری به پایان رسید.
 این بارو، خیلی بزرگ نبود و ظاهراً حرم 
مطهر و بخش محدودی از محالت آن 
را در بر می گرفت؛ با این حال باید آن 
برابر  در  شــده  ایجاد  سد  نخستین  را 
دشمنان و غارتگرانی بدانیم که به قصد 
جان مجاوران حرم مطهر رضوی و غارت 
نذورات این مکان مقدس، به آن هجوم 
باروی خاندان  این حال،  با  می آوردند. 
کاکویه، یکی دو قرن بعد، کارکرد اصلی 

خود را از دست داد. 
ــتـــور  ــر بــــه دسـ ــــد شـــهـ  بــــــــاروی جــــدی
شاه تهماسب صفوی ساخته شد و کار 
ساخت آن در سال 940 قمری به پایان 
باروی  تا دوره معاصر،  بارو  این  رسید. 
شهر مشهد بود و هنوز هم می شود رد 
و نشان آن را در برخی نقاط شهر ولو با 

یک اسم معمولی یافت. 
در منطقه باالخیابان، کوچه ای وجود دارد 
که قدیمی ها به آن »پِی بَرَه« می گویند که 
در واقع همان »پِی باره« به معنای »کنار 
باروی شهر« است و نشان می دهد که 
ایــن کوچه  در روزگـــاری نه چندان دور، 
در مجاورت باروی معروف دوره صفوی 
ــاروی جــدیــد، یــاد بــاروی  قــرار داشـــت. بـ
قدیم را که حاصل ارادت خاندان کاکویه 
به اهل بیت)ع( بود، از خاطر مردم برد؛ 
اما عمل نیک هیچ  گاه در این عالم گم 
نمی شود و تالش محققان و پژوهشگران 
و نــیــز ثــبــت ایـــن اقــــدام در کــتــاب هــای 
تاریخی، پرده از راز باروی قدیمی شهر 
ــدان کــاکــویــه بــرداشــت. و خــدمــت خــان

درنشست هماهنگی و هم افزایی دستگاه های اجرایی برای برپایی مراسم دهه 
تولید  و  الرضاییم«  خــادم  ترویج شعار محوری »همه  بر ضــرورت  آخر صفر، 
محتوای فرهنگی، معنوی و اجتماعی در ذیل این شعار تأکید شد.به گزارش 
گفت:  نشست  ایــن  در  رضــوی  قــدس  آستان  تولیت  مقام  قائم  آستان نیوز، 
زائــران امام رضــا)ع( بوده و  بزرگ ترین افتخار آستان قدس رضوی خدمت  به 
یکی از مهم ترین ایام این خدمت رسانی، دهه آخر ماه صفر است، به همین 
الرضاییم؛ نجات انسان، رسم  دلیل امسال برای این دهه شعار »همه خادم 
مسلمانی« انتخاب شده تا یک بسیج عمومی به  منظور توسعه خدمت رسانی 

در سراسر کشور شکل بگیرد.
مالک رحمتی با اشاره به اینکه »همه خادم الرضاییم؛ نجات 
آستان قدس رضوی  رسم مسلمانی« شعار محوری  انسان، 
در این روزها خواهد بود، افزود: همه ما خادم مردم هستیم 

و این شعار متناسب با شرایط حاضر انتخاب شده است...

همه خادم الرضاییم؛ 
 نجات انسان

 رسم مسلمانی

درباره دودمان »کاکویه« و خدمات فراموش شده آن ها به مشهدالرضا)ع( در 900 سال پیش

خادمان از یاد رفته
منبر مجازی

نیمکت زندگی

 جوشانده یا واکسن؟
 مسئله این است

رقیه توسلی   همکارم امروز کلی عجیب و غریب شده. 
از صبح سرش  نمی افتد.  از دستش  تلفن  زنگ  به  زنگ 
می کنم.  نمی آید.صدایش  بیرون  و  گوشی  تــوی  کــرده  را 
بگو  اول  مــی پــرســد:  مــاجــرا چیست.  بــدانــم  مــی خــواهــم 

قشنگ ترین قربون صدقه ای که بلدی چیه؟
جدی  که  آوردی!  گیر  یعنی  که  می کنم  نگاهش  چپکی 
ادامه می دهد: داریم با صد ترفند پدربزرگ ومادربزرگم را 
راضی می کنیم واکسن بزنند. می دونی اعتقادی به دوا و 
دارو نــدارن. میگن فقط جوشونده، غذای سالم، اعصاب 
آروم. حاال چند روزه داریــم روشــون کار می کنیم، ببینیم 
خیلی  میده.  جوابی  چه  درمــانــی  ــوازش  ن و  گفتاردرمانی 
ماهن به خدا، ناناز اما مخالف پزشکی ان. از وقتی مامانم 
زیر عمل از دستشون رفت، بی اعتماد شدن. میگن معالج 
فقط خداست حق هم دارن اما خب ما ناامید نمیشیم 

که. میخوام امروز از دوست متخصصی راهنمایی بگیرم.
ــاره زنــگ مــی خــورد. مـــی رود، برمی گردد و فقط  تلفنش دوبـ
خانوم  می گوید:  خاطر  طیب  و  رضایت  با  بعد  می خندد. 
دکتر بود. التماس دعا داشت بنده خدا. می گفت اگر مشاور 
کاربلدی به تورم خورد شماره اش را بفرستم برایش. خودش 
هم انگار لنگ چند نفری بود توی قوم و خویشش که تعصب 
دارند واکسن بی واکسن. عجب قصه ای شده این کرونا! اما 
قول داد حتماً می آید. شاید قلق این ها گرفتنی تر باشد، خدا را 
چه دیدی.حرفش که تمام می شود بی هوا یاد خانمی می افتم 
که سر صبحی توی اتوبوس می گفت عناب را خیلی دوست 
دارد. تازه و خشک نــدارد. می گفت ارث است. این طور که 
دست خودش نیست و در تعریف و تمجید از آدم ها به سبک 

نیاکانش فقط می گوید؛ فالنی خیلی جوانمرد و عناب است!
حاال که با خودم فکر می کنم می بینم واقعاً بعضی دکترها 

و بعضی نوه ها خیلی مهربان و عناب اند.
أرنی  وَ  اَتّبِعُهُ  حتّی  حقّاً  الحَقّ  أرِنــی  نوشت:»اللّهَُم  پی 

الباطَل باطالًحتّی أجتَنِبُه«
خدایا کمکم کن حق را حق ببینم تا دنبال کنم و باطل را 

باطل ببینم که دوری  کنم.

مرگ اندیش باش
عاملی  هیچ  انسان  تربیت  و  رشــد  بــرای 
نیست. یک  یاد مرگ سازنده  ــدازه  ان به 
تحمیلی.  جنگ  سال  هشت  نمونه اش، 
فداکاری،  قدر  این  بود  چی موجب شده 
گذشت، رأفـــت، اخــالق خــوش و رعایت 
حــقــوق بین رزمــنــده هــا دیـــده بــشــه؟ جز 
این بود که دائم خودشون رو در معرض 
مــرگ مــی دیــدن؟ کسی که دائــم خودش 
که  طبیعیه  ببینه،  مــرگ  معرض  در  رو 
از پس  سبکبار باشه. کسی که می دونه 
اخالقش  و  اعمال  فردایی هست،  امــروز 
درست می شه... در وصف یاران حضرت 
ولی عصر)عج( چه زمان ظهور و چه زمان 
دارن،  شــهــادت  تمنای  کــه  آمـــده  غیبت 
تمنای  الــبــتــه  نــــــدارن...  تعلقات  یعنی 
برن  االن  که همین  نیست  این  شهادت 
و  نیستن  وابسته  یعنی  بشن.  و شهید 
یاد مرگ این سبکباری رو ایجاد می کنه. 
به  می خوان  که  وقتی  ما  عرفای  ازایـــن رو 
از  یکی  بــدن،  دستورالعمل  شاگرداشون 
برای  است...  دستوراتشون مرگ اندیشی 
از  که  گلپایگانی«  آیت هللا »جمال  مثال 
عرفای بزرگ بود، تا زمانی که در اصفهان 
حضور داشت و شاگرد برخی عرفای آن 
او توصیه کرده  بــود، استادانش به  زمــان 
بودن شب جمعه ها به قبرستان برو، نه 
اینکه فقط فاتحه بخونی و برگردی- البته 
االن نمی خوایم این نسخه رو برای همه 
قبرستان  در  بــودن  گفته  او  به  بپیچیم- 
بنشین و درنگ کن. ایشون زمانی که به 
بــود. خیلی  گونه  رفــت همین  نجف هم 
ــارت قــبــور می رفت  بــه وادی الـــســـالم و زیـ
نبود  آن  در  قــبــری  کــه  زمینی  در  بعد  و 
می نشست... همون زمین بعدها قبرش 

شد! 
برخی می گفتن ایشون ارواحی رو که آنجا 
بودن توی مکاشفاتش می دید... می گفت 
زننده ای  وضعیت  با  ارواح  اون  از  برخی 
به سمتم آمدن، بعضی ها رو شناختم... 
متکبرانی بودن که وقتی از آخرت برایشان 
ــا االن  ــردن، امـ ــی کـ مــی گــفــتــم مــســخــره مـ
الــتــمــاس مــی کــردنــد کــه تــو فــرزنــد رســول 
فــشــار هستیم  در  مــا  خــــدا)ص( هستی 

برایمان دعا کن... .
مرگ اندیشی  کــه  عرفاست  توصیه  ایــن 
داشته باشین. شاید از مهم ترین عوامل 
تربیتی همین مسئله مرگ اندیشی باشه.

یعنی در سبک زندگی یکی از مهم ترین 
راهـــکـــارهـــای درمــــان ویـــروس هـــایـــی مثل 
ــری،  ــ ــی گ ــ ــراف دنـــیـــاطـــلـــبـــی، اســــــــراف، اشــ
مرگ  به  توجه  و...  حسد  تجمل طلبی، 
و یاد کردن از مرگ است. اینکه بدونیم 
دنیا فانی است و ما چند صباحی در اون 
باالخره  بــرای هر کسی  مهمون هستیم. 

ــن مــهــمــانــی  ــ ــ ساعتی ای و  روز  در 
مــــی رســــه، بـــــه پـــایـــان 
ــــس چــه  که پـ بهتر 
ــار  ــکــب ــر ســب ــ ــ ــف ــ ســ

کنیم.

بــازار   10 دســت کــم  انصافی:  محمدرضا 
ــا)ع( را می توان  اصلی اطـــراف حــرم امــام رضـ
نام برد که امروزه نشانی از آن ها باقی نمانده 
 است. این بازارها عبارت اند از: 1- بازار بزرگ: 
بــازاری که در حاشیه غربی حــرم مطهر قرار 
داشت و از کنار مسجد گوهرشاد عبور می کرد. 
این بازار در سال 1354 تخریب شد. 2- بازار 
قیصریه: تاریخ تخریب و مکان دقیق آن معلوم 
نیست، اما می دانیم تا اواسط دوره قاجار برقرار 
بوده  است؛ این مسئله را می توان از معدود 
وقف نامه های باقی مانده درباره مغازه های بازار 
قیصریه دریافت. 3- بازار حجاران: مشهور به 

بازار آغچه )آغچه: نام یکی از همسران سلطان 
در همین صفحه  پیشتر  که  بایقرا(  حسین 
به آن اشاره شده  است. این بازار بین صحن 
عتیق و قبرستان قتلگاه، در حدود ساختمان 
کتابخانه مرکزی فعلی قرار داشت و در سال 
1354 تخریب شد. 4- بازار کاله دوزان اول: در 
مشهد دو بازار با عنوان کاله دوزها وجود داشت 
که یکی از آن ها وقفی حاج مالعلی قوچانی بود 
و در پشت آب انبار صحن کهنه)انقالب( قرار 
گرفته  بود که در سال 1354 تخریب شد. 5- 
بازار وزیر نظام: محل فعالیت بزازها بود و در 
سال 1354 تخریب شد. بعدها بخشی از رواق 

دارالــوالیــه و صحن جمهوری اسالمی را روی 
آن ساختند. 6- بازار کفاشان: بین بازار بزرگ 
و بازار وزیر نظام قرار داشت و در سال 1354 
تخریب شد؛ بخشی از رواق دارالوالیه را روی 
این بازار ساخته اند. 7- بازار زرگرها: از بازارهای 
معروف مشهد بــود و بین صحن کهنه و نو 
قرار داشت و از آن می شد به هر دو صحن راه 
یافت. این بازار که موقوفه انیس الدوله همسر 
تخریب  ســال 1354  در  بــود،  ناصرالدین شاه 
شد. 8- بازار چهارسوق میدان مشهد: محل 
این بازار دقیقاً معلوم نیست و گویا اوایل دوره 
قاجار تخریب شده  است؛ برخی معتقدند این 

بازار در نزدیکی حمام قدیمی مهدیقلی بیگ 
و در مجاورت بازار فرش فعلی قرار گرفته بود. 
9- بازار سنگ تراش ها: این بازار با بازار حجاران 
فرق می کرد و در ضلع غربی حرم مطهر قرار 
داشت. آن را در سال 1307 خراب کردند. 10- 
بازار کــاله دوزان دوم: این بازار که مکان دقیق 
نائینی  مالعلی  موقوفه  نیست،  معلوم  آن 
و  مطلع الشمس  مانند  کتاب هایی  در  و  بــود 
فردوس التواریخ به نام آن اشــاره شده  است. 
تاریخ تخریب این بازار هم مشخص نیست، 
ولی باید در نیمه دوم دوره قاجار اتفاق افتاده 

باشد.

آن روزها آن روزها 

10 بازار فراموش 
 شده اطراف 
حرم مطهر 

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی  برنامه ها، 
نشان و شعار دهه آخر صفر را تشریح کرد 
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دکتر سعید طاووسی از کتاب »شهید جاوید« می گوید

آغاز تحول در عاشورا پژوهی

 بسیجیان بیمارستان رضوی
 در خدمت بیماران کرونایی

دیدگاه

اثر هیچ تبلیغی مثل اربعین نیست

 در گفت وگوی معاون امور بین الملل
 مجمع جهانی اهل بیتbبا قدس مطرح شد
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 آثار عاشورایی 
پس از انقالب

آثار عاشورایی پس 
از انقالب از حیث 
حجم و کیفیت با 

دوره های پیش از آن 
قابل مقایسه نیستند. 

بخشی از این امر به 
دلیل فضای پس از 
انقالب است و نه 

تنها در ایران بلکه در 
کل جهان توجه به 

شیعه، ائمه، عاشورا 
و مهدویت زیاد شد. 

از نظر کیفی هم روش 
تحقیق و مستندنگاری 

جا افتاد، بنابراین 
آثاری جزئی و دقیق 
نگاشته شد که در 

دوره پیش از آن یافت 
نمی شود.

گزاره های 
اخالقی و 
عشقی باید 
تفسیر معرفتی 
و علمی شود

وقتی امام صادق)ع( 
می فرمایند صدقه 
دهید و انفاق کنید 
این صرفاً یک سخن 
اخالقی نیست بلکه 
مبتنی بر دانش 
اقتصاد است. 
گزاره های اخالقی و 
عشقی باید تفسیر 
معرفتی و علمی شود. 
خداوند باب رحمت 
خود را امام حسین)ع( 
قرار داده است، اگر 
علم پیشرفت کند از 
نظر علمی نیاز انسان 
به حضور در حرم 
ثابت می شود؛ این 
یک واقعیت علمی و 
نه یک سخن از روی 
احساسات است.

درحاشیه درحاشیه

هنوز اهالی قدیمی منطقه شمیرانات تهران یادشان نرفته 
روزگاری با طنین نوای پیرغالمی از نوکران آستان اباعبدهللا 
الحسین)ع( به عــزاداری خاندان پیامبر)ص( می پرداختند. 
هنوز یادشان نرفته بچه های هیئت های حسن آباد و قلهک به 
عشق و نفس او گرد هم جمع می شدند و ارادتشان را به امام 

حسین)ع( ثابت می کردند.
مرحوم حاج حجت کسری، از پیرغالمان قدیمی و بهنام تهران، 

حدود نیم قرن با صوت دلنشینش، شیفتگان اهل بیت)ع( 
را به فیض رساند اما حدود 15 سال بود که به دلیل عارضه 
مغزی، در خانه بستری شده بود. در پاسخ او به احوالپرسی و 
ابراز احساساتش به افرادی که به مالقاتش می رفتند، تنها دو 

کلمه می گفت؛ »یا علی«، »الهی شکر«.
آنچه در ادامــه می خوانید خالصه ای از مالقات خبرنگاران 
تسنیم با ایشان در آستانه ماه محرم و شنیدن خاطراتی از 

زبان ابوالفضل خالویی، از اهالی قدیمی منطقه شمیرانات در 
خصوص حاج حجت کسری است.

من از سال 1360 خدمت حاج حجت کسری بــودم و بهتر 
است بگویم مداحی، روضه خوانی و گریه کردن برای اباعبدهللا 
الحسین)ع( را از حاج حجت یاد گرفتم. این را حاج ابوالفضل 
خالویی، از اهالی قدیمی منطقه شمیرانات و از نزدیکان حاج 
حجت کسری می گوید و ادامه می دهد: حاج حجت کسری 

ابتدا در منطقه دزاشیب و تکیه شمیران می خواندند و با 
شروع جنگ تحمیلی با ایشان آشنا شدم و به تدریج فهمیدم 
با چه گنجینه ای آشنا شــده ام. پیش از آشنایی من با حاج 

حجت؛ خیلی روضه و منبر را درک نمی کردم.
سال 1360 و پس از وفات حاج ناظم قنات آبادی، از مداحان با 
اخالص اباعبدهللا الحسین)ع(؛ حاج حجت تصمیم گرفت 
جلسه آموزش مداحی در تهران و منطقه شمیران برگزار کند. 

این جلسه با کمک 5 یا 6 نفر شکل گرفت و به تدریج با حضور 
رزمندگان و بسیجیان گسترش پیدا کرد و درنهایت هیئت 
عشاق الحسین)ع( از درون این جلسه تشکیل شد. آن زمان 
حاج منصور ارضی، مداح پیشکسوت کشورمان، مرکزی را در 
جنوب تهران بنا کرده و همه رزمندگان و عاشقان اهل بیت)ع( 
را گردهم جمع کرده  بود و جای خالی چنین مرکزی در شمال 
تهران خالی بود تا جایی که هیئت عشاق الحسین)ع( در 

منطقه شمال تهران و با محوریت حاج حجت کسری برپا 
شد. ایشان سال ها با همه مشغله ها و مشکالتی که داشتند 
این جلسه را هدایت می کرد و اهتمام ویژه ای برای سرپا نگه 
داشتن آن داشت.آنچه قدیمی تر ها می گفتند حاج حجت از 
9 سالگی مداحی می کرد و خدمت اساتید مجرب و با سوادی 
تلمذ داشتند.ایشان هم خوب تربیت شدند و هم خوب تربیت 
کردند که نتیجه آن این شد که تقریباً تمام مداحان نجیب و 

با اخالص منطقه شمیرانات توفیق شاگردی حاج حجت را 
پیدا کردند و در حال حاضر هر کدام جلسات پرجمعیت و 
متداومی دارند.حاج حجت نه فقط در مداحی و شعرخوانی و 
مجلس گرداندن بی نظیر بود بلکه در مردمداری و اخالص هم 
غیرقابل توصیف بود. حاجی اصالً برای شهرت نمی خواند و 
در قید و بند پاکت  گرفتن و این مسائل نبود بلکه از جان برای 

امام حسین)ع( مایه می گذاشت.

حاج حجت کسری، مداح پیشکسوت 
دار فانی را وداع گفت

 از جان برای
 امام حسین)ع( مایه 
می گذاشت

حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان در برنامه 
زنده تلویزیونی »تکیه« که از کربالی معلی روی آنتن 
رفت، گفت: بنده به معجزه در حرم اعتقاد دارم اما 
اگر بخواهیم از معجزه امام حسین)ع( حرف بزنیم 
دو معجزه اخیر ایشان را یــادآوری می کنم. یکی در 
دفــاع مقدس که تمام جهان با ما می جنگید که به 
یــاری امــام حسین)ع( ما بر همه دنیا پیروز شدیم؛ 
یکی دیگر معجزه امــام حسین)ع( در پیروزی نبرد 
با تروریست هایی که حامیان بین المللی داشتند؛ 
جریان مدافعان حــرم از معجزات حضرت زینب 

کبری)س( است.
وی افـــزود: رفــع کــرونــا و یــا مریض شفا دادن بــرای 
اهل بیت)ع( چیزی نیست، اگرچه امام حسین)ع( 
مریض شفا می دهند و از مــردم رفــع گرفتاری هم 
می کنند امــا ما دنبال معجزات بــزرگ تــری از امام 
حــســیــن)ع( هستیم؛ معجزایی نظیر ظهور امــام 

زمان)عج( که می تواند با امام حسین)ع( رخ دهد.
وی با بیان اینکه درک عمق راهبردی اربعین یعنی 
اینکه باور کنیم امام حسین)ع( معجزه هایی دارند، 
گفت: ما دنبال این معجزه هستیم که مقدمات ظهور 
را فراهم کند. در دوران دفاع مقدس تنها با معجزه 
امام حسین)ع( بود که جنگ را به پیروزی رساندیم. 
حضرت زینب)س( معجزه کرد که بزرگ ترین حرکت 

تروریستی سازمان یافته کــه مستقیم از 
طرف آمریکا حمایت می شد با ناباوری 
تمام شکست خورد. با معجزه دیگری 
ان شاءهللا تمام مقدمات فرج حضرت 
ولی عصر)عج( را فــراهــم می کند. این 
همان درک عمق راهبردی اربعین است.

 حــجــت االســالم والــمــســلــمــیــن پناهیان 
بیان کرد: اگر یک میلیارد کتاب درباره امام 

حسین)ع( نوشته و در جهان پخش 
شــود اثــر آن به انــدازه حضور 

ــریـــن اجــتــمــاع  در بـــزرگ تـ

مسلمانان، شیعیان یا حتی غیرمسلمانان یعنی 
ــد  ــن اربعین حــضــور دارن آزادی خــواهــانــی کــه در ای

نخواهد بود.
این استاد حوزه و دانشگاه با استناد به فرمایشی 
از آیت هللا جوادی آملی، گفت: ایشان می فرمایند 
علم دینی و غیردینی نداریم، علم و دانش پدیده ای 
الهی است. علم و دانش، الهی هستند چرا که پرده 
از خلقت خدا برمی دارند.پناهیان با بیان اینکه در 
خصوص مسئله حجاب دانش و روان شناسی باید 
بگوید ما تا چه میزان باید به این امر اهمیت دهیم، 
اظهار کرد: یک سیاستمدار وقتی می گوید حجاب 
اعتقاد شخصی است با بی خردی سخن می گوید در 
حالی که حجاب یک مسئله علمی است که می توان 

با علم میزان آن را مشخص کرد. 
استاد حــوزه و دانشگاه با استناد به فرمایشی از 
آیت هللا بهجت مبنی براینکه دستورات دین ارشادی 
است، یعنی اگر خدا هم دستور نمی داد شما با عقل 
خود باید به آن می رسیدید، ابــراز کــرد: آمــوزش در 
مدرسه باید بر اساس هوش هیجانی باشد و کودکان 
یاد بگیرند هیجانات بیرونی خود را کنترل کنند. 
روان شناسی در هوش هیجانی می تواند بخشی از 

بیانات امام صادق)ع( را تبیین کند.
وی افــزود: وقتی امام صــادق)ع( می فرمایند صدقه 
دهــیــد و انــفــاق کنید ایــن صــرفــاً یــک سخن 
اخــالقــی نیست بلکه مبتنی بــر دانــش 

اقتصاد است. 
گزاره های اخالقی و عشقی باید تفسیر 
معرفتی و علمی شــود. خــداونــد باب 
رحــمــت خــود را امـــام حــســیــن)ع( قــرار 
داده است، اگر علم پیشرفت کند از نظر 
علمی نیاز انسان به حضور در حرم ثابت 
مـــی شـــود؛ ایـــن یــک واقعیت 
علمی و نه یک سخن از 
روی احساسات است.

دکــتــر سعید طــاووســی مــســرور در بــخــش هــایــی از 
سخنرانی  خود در نشست علمی »سیر عاشورانگاری 
در ایــران )1999ـ  1299ش(« که به همت اندیشکده 
راهبردی اربعین و دانشگاه امام صادق)ع( برگزار شد 
به بحث کتاب »شهید جاوید« پرداخت که در ادامه 

خالصه ای از آن را می خوانید.
مهم ترین کــتــاب دوره مــعــاصــر، »شهید جــاویــد« 
اثــر مرحوم صالحی نجف آبادی اســت. نگارش این 
کــتــاب مــوجــب تــحــول عــاشــورانــگــاری و اقــبــال بــه آن 
شــد. همچنین بــه نویسنده ایــن کــتــاب جفا شد، 
زیرامنتقدان می گفتند این کتاب علم امام حسین)ع( 
به شهادت را انکار کرده است، درحالی که  نویسنده  
ــام مــی دانــســت درنــهــایــت شهید  معتقد اســت امـ
می شود یا می دانست که در کربال شهید خواهد شد، 
اما نمی دانست سفرش به کوفه منتهی به شهادتش 
می شود. البته من موافق علم امام به شهادت هستم 
و ادلــه کالمی، حدیثی و تاریخی دارم، ولی مسائل 
کالمی مثل مسائل فقهی اجتهادی هستند. ممکن 
است قول و نظری در تاریخ مشهور شده، ولی خالفش 
هم وجود داشته باشد. علم امام و عصمت هم همین 
است. اینکه عالمی را به سبب نظرش تخریب کنند، 
درست نیست.کتاب »شهید جاوید« یکی از بهترین 
آثار عاشورایی از حیث تاریخی است. در این کتاب 
گفته شده امام برای تشکیل حکومت قیام کرد که نظر 
خوبی محسوب می شود و با علم امام به شهادت هم 
قابل جمع است. آثار شاخص دوره پهلوی می گویند 
امام از طریق شهادت سیاسی می خواست اهدافش 
را محقق کند. ایــن همان نگاه دکتر شریعتی در 
حسین وارث آدم است، ولی مرحوم صالحی دو نکته 

دارد؛ نخست اینکه شهادت هدف نیست، 
بلکه نتیجه اســت و امــام به ایــن نتیجه 

دست پیدا کرد و ضرورتی ندارد از ابتدا 
بــه قصد شــهــادت رفته بــاشــد. اینکه 
شهادت هدف نیست نه در مورد امام 

حسین)ع(، بلکه در مــورد همه افــراد صــادق است. 
هرکس به جنگ می رود برای انجام تکلیف است نه 
شهادت. همچنین می گوید اگر به نگاه های متقدمین 
به عاشورا برگردیم، چیزی که از منابع بدست می آید، 
این است که امام برای حکومت قیامت کردند، ولی 
سیدطاووس می گوید ایشان برای شهادت حرکت کرد. 
بنابراین ایشان در این کتاب نظریه حکومت را مطرح 
کرد، امام خمینی هم همین نظر را قبول دارد. مشکل 
شهید جاوید این است که این نظر را با علم امام همراه 
نکرد و به همین دلیل اصل حرفش زیرسؤال می رود، 
در صورتی که امکان جمع بین این دو وجود دارد. چون 
ایشان علم امام را انکار کرد و عمده واکنش ها به کتاب 

از این حیث بود.
تاکنون بر کتاب شهید جاوید نقد روشمند و جامعی 
نوشته نشده و عمده نقدها از حیث علم امام است و 
شامل همه مطالب کتاب نمی شود. بعضی از نقدها 
تا جایی پیش رفت که از آن طرف بام افتاد. مثالً مرحوم 
اشتهاردی کتابی به نام »هفت ساله چرا صدا درآورد« 
نوشت؛ در این کتاب می گوید ائمه)ع( به حکومت 
چکار داشتند. خدا حکومت را برای پادشاهان خلق و 
نیز هدایت را برای ائمه)ع( نقل کرده است. آقای رضا 
استادی کتابی با عنوان سرگذشت شهید جاوید دارد 

که به تفصیل به مسائل این کتاب پرداخته است.
آثار عاشورایی پس از انقالب از حیث حجم و کیفیت با 
دوره هــای پیش از آن قابل مقایسه نیستند. 
بخشی از این امر به دلیل فضای پس 
از انقالب اســت و نه تنها در ایــران 
بلکه در کل جهان توجه به شیعه، 
ائمه، عاشورا و مهدویت زیاد شد. 
از نــظــر کیفی هــم روش تحقیق و 
مستندنگاری جا افتاد، بنابراین 
آثاری جزئی و دقیق نگاشته 
شــد کــه در دوره پیش از 
ــمــی شــود. آن یـــافـــت ن

 اثر هیچ تبلیغی 
مثل اربعین نیست

دکتر سعید طاووسی از کتاب »شهید جاوید« می گوید

آغاز تحول در عاشورا پژوهی

نقدکتابدیدگاه

ــرآن کــریــم آســتــان قدس  مــدیــر مــرکــز قـ
رضوی از آغاز ترم تحصیلی آموزش قرآن 
مهدالرضا)ع( از نیمه مهرماه امسال در 

مشهد و سراسر کشور خبر داد.
حجت االسالم مسعود میریان درباره برگزاری دوره های 
آمــوزش قرآن کریم در مهدالرضا با آغاز سال تحصیلی 
جدید، اظهار کرد: ثبت نام دوره های جدید مهدالرضا از 
مرداد ماه امسال آغاز و تا امروز فقط در مشهد ۴00 کالس 

برای برگزاری از نیمه مهر تشکیل شده است.
ــن دوره از کــالس هــا بــه طــور مــجــازی و  ــرگــزاری ای وی از ب
حضوری خبر داد و تأکید کــرد: تــرم تحصیلی جدید از 
1۷ مهر آغاز می شود. ثبت نام برای کودکان مشهدی از 
طریق سامانه مرکز قرآن آستان قدس و در سایر شهرهای 
کشور به شکل حضوری است و کالس های این دوره نیز در 
مساجد، مکان های وقفی و کانون های رضوی در سراسر 

کشور برگزار می شود.
حجت االســالم میریان با اشــاره به اینکه در این دوره ها 
مجرب ترین مــربــیــان حــضــور دارنـــد و بــه آمـــوزش قــرآن 

کــریــم بــه زبـــان کــودکــان خواهند 
پرداخت، خاطرنشان کرد: تمام 
تعالیم و آموزه های قرآنی در این 
دوره با بــازی، شعر و قصه همراه 
است و کودکان پیش از دبستان 
را با آموزه های اصیل اسالم ناب 
ــن  مــحــمــدی آشـــنـــا مـــی کـــنـــد. ای
کالس ها برای سه روز در هفته و 
در هر جلسه دو ساعت طراحی 

شده است.
ــزود: ســابــقــه ایـــن دوره از  ــ وی افـ
کالس های آموزش قرآنی به سال 
13۷۷ بــرمــی گــردد و از آن زمــان 

تا کنون 2۴ دوره ساالنه برگزار شده و اکنون در ابتدای دوره 
بیست و پنجم هستیم. این کالس ها از سال 96 تحت 
نظارت مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی برگزار شده و 
با اینکه پیش از آن تنها در 9 استان تشکیل می شد، پس 
از آن به طور سراسری در کشور اجرایی شده و با استقبال 

خوبی از سوی جامعه مخاطب همراه بوده است.
مدیر مرکز قــرآن کریم آستان قدس رضــوی عنوان کرد: 
طرح آموزش قرآن کریم برای نونهاالن با هدف شکل دهی 
به نظام فکری آنان متناسب با ارزش های متعالی اسالم 
ناب محمدی است و در این دوره ها آشنایی با زندگی ائمه 
اطهار)ع( و مناسبت های ملی و مذهبی نیز در دستور کار 
قرار دارد.حجت االســالم میریان از همکاری دستگاه ها 
برای هر چه بهتر برگزار شدن این رویداد معنوی خبر داد 
و تصریح کرد: اداره اوقاف و امور خیریه، آموزش و پرورش، 
ســازمــان تبلیغات اســالمــی و اداره کـــل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی نیز تاکنون همکاری های خوبی با این طرح ملی 
داشته اند و مرکز قرآن کریم آستان قدس این آمادگی را دارد 
تا هر ارگان و سازمانی که مایل است در این طرح حضور 

داشته باشد را در این حرکت معنوی بزرگ سهیم کند.
گــفــتــنــی اســــت دوره هــــــــای آمــــوزش 
ــرای نــونــهــاالن بــا عنوان  ــرآن کــریــم بـ قـ
مهدالرضا تنها برای کودکان پنج سال 
و پیش دبستانی اســت و در صــورت 
تمایل به ادامه این دوره ها عالقه مندان 
می توانند در طرح شکوه تالوت رضوی و 
شباب الرضا که توسط همین مرکز برای 
دوره هـــای سنی نوجوان و بزرگساالن 
برگزار می شود، شرکت کنند. همچنین 
همه کــالس هــای حــضــوری بــا رعایت 
تمامی دستورالعمل های بهداشتی 
مــورد نظر ستاد ملی مقابله با کرونا 

برگزار می شود.

کتاب »کربال به روایتی دیگر«، نگاهی به 
ــازه و کمتر  ــ ــعــه از ســه منظر ت ایـــن واق
دیــــده شــــده بـــه قــلــم حـــجـــت االســـالم 

محمدرضا جوان آراسته منتشر شد.
به گزارش ایرنا، نویسنده در مقدمه این اثر نوشته: ماجرای 
کربال فقط ماجرای یک نیم روز نیست. ماجرای کربال را 
می توان از هزار زاویه تماشا کرد و از هر زاویه، عمقی تازه و 
درسی نو از آن یافت. در این کتاب تالش شده واقعه کربال 

از سه منظر تازه و کمتر دیده شده روایت شود.
»خودمان را در لشکر عمر سعد پیدا کنیم« عنوان منظر 
اول است که جوان آراسته در توضیح آن نوشت: همه ما 
امام و یارانش را عاشقانه دوست داریم. در روضه هایمان 
یا لیتنا کنا معک )ای کاش با تو بودیم( می گوییم و گاهی 
خودمان را در کنار اصحاب امام می بینیم که پیشمرگ 
امــام زمانشان هستند. تماشای ماجرای کربال از زاویــه 
دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آن ها که بیعت 
کــردنــد و بعدتر علیه امــام شمشیر کشیدند، یادمان 
می اندازد چیزی بیشتر از عالقه به جبهه حق نیاز است، 

چیزی از جنس معرفت، چیزی از جنس باور.
در این بخش از کتاب، نویسنده به زندگی 
بــرخــی افـــراد همچون حــجــار بــن ابجر، 
محمد بن عمیر، کعب بن جابر،  شبث بن 
ربعی، یزید بن حارث، محمد بن اشعث، 
قره بن قیس حنظلی، کثیر بن عبدهللا، 
خزیمه کــوفــی، حــر بــن یزید و عمرو بن 
حجاج پرداخته و نوشته اســت: کربال 
در جــان ما جــاری اســت. ما صحنه رزم 
دو سپاهیم. عمر سعد وجــودمــان یک 
سمت ایستاده و لشکریانش همه هلهله 
می کنند، امام وجودمان سمت دیگری 
است و برای هدایت ما خطبه می خواند. 
کاش هر روز در کربالی جانمان، خزیمه 

و حر باشیم و لبخند رضایت و امید امام زمانمان را هدیه 
بگیریم.

وی از ماجرای یک گفت وگو به عنوان دومین منظر یاد 
کرده و نوشته: کربال پر از گفت وگوست، گفت وگوهایی 
بین سپاهیان امام، گفت وگوهایی بین لشکریان عمرسعد 
و گفت وگوهایی بین کسانی از لشکر امام و ناکسانی از 
لشکر عمرسعد. بسیاری از این گفت وگوها، گفت وگوهایی 
ــا را بهتر مــی شــود شناخت،  اســت کــه از دلــشــان آدم هـ
انگیزه ها را دقیق تر می شود یافت و اندیشه ها را بهتر 
می شود کشف کرد. اینجا چند نمونه از این گفت وگوها 

روایت شده است.
در این بخش هفت گفت وگو آمده که شامل گفت وگوهای 
عمرو بن قیس با امام حسین)ع(، عمرسعد و امام،  حر و 
عمرسعد،  عمرو بن حجاج با عمرسعد،  حبیب بن مظاهر 
با مسلم بن عوسجه و علی اکبر با سیدالشهدا)ع( است.

»مقتل به روایتی دیگر« عنوانی است که نویسنده برای 
منظر ســوم برگزیده و نوشته اســت: مــاجــرای کربال در 
کربال تمام نمی شود، این را همه می دانیم. سفر اسیران 
کربال و لحظه لحظه زندگی ۴0 روزه اهل بیت از عاشورا 
تا اربعین، گوشه کمتر دیــده شده 
مــاجــرای کربالست. فاجعه هایی 
که در این مسیر رخ می دهد کمتر 
از فجایع عاشورا و رشادت هایی که 
در این روزها نمایان می شود وکمتر 
از رشــادت هــای جــوانــان بنی هاشم 
در میدان کربال نیست. مقتل به 
روایــتــی دیــگــر،  مــاجــرای سفر اهل 

بیت)ع( است از کربال تا کربال.
محمدرضا جوان آراسته در این بخش 
ــاروان اســیــران کربال و اهل  ــ ــت ک روایـ
بیت)ع( را به ترتیب روزهای یازدهم تا 

سی و پنجم روایت کرده است.

خبر
jآغاز کالس های مهدالرضا  

 از نیمه مهرماه امسال

 تازه های نشر
 کربال را به روایتی 

دیگر بخوانید

مستقیمی: ــه  ــن  آم
 21 سپتامبر، مصادف با 30 
شهریورماه که روز جهانی 
ــام گــرفــتــه، تلنگری  صلح ن
اســت تــا درپــی شناخت و 
درک معنا و سرچشمه حقیقی این واژه باشیم، 
سرچشمه ای که اتصال به وحی دارد و در وجود 
پاکان عالم تجلی یافته است. از این رو، به مناسبت 
فرا رسیدن این روز و بررسی صلح در سیره اهل 
بیت)ع( و تجلی امروزی آن در اربعین حسینی با 
حجت االسالم والمسلمین محمدجواد زارعــان، 
رئــیــس مؤسسه اخـــالق و تربیت و مــعــاون امــور 
بین الملل مجمع جهانی اهل بیت)ع( گفت وگویی 
ــم که مشروح آن تقدیم حضورتان  ترتیب داده ای

می شود.

در مقابل تعابیر و تعاریف متعددی که امروزه از  ◾
صلح در جهان مطرح می شود و در اغلب موارد معنایی 

متضاد و متعارض با حقیقت صلح دارد، آموزه های 
اهل بیت)ع( به عنوان پیشوایان معصوم)ع( ما در 

موضوع صلح چه کیفیتی دارد و صلح در سیره ایشان 
چه تجلیات تاریخی ای داشته است؟

تصویری که معموالً از اسالم داریم از دو راه بدست 
می آید؛ یکی تصویری که از ســوی اهــل بیت)ع( 
و منابع اصیل اسالمی ترسیم شده و دیگری از 
سوی کسانی که نگاه مثبتی به اسالم نداشته و از 
طریق اسالم شناسی در قالب روشنفکری یا معاند 
اسالم، معرف و مبلغ این دین مبین شده اند، ارائه 

شده است.
 برای مثال وقتی دریچه و زاویه دید مستشرقانی 
را که دست به اسالم شناسی زده اند و عمالً معاند 
بــوده انــد بررسی می کنیم، می بینیم اســالم را به 
عنوان دین خشونت و جنگ طلب و متجاوز که از 
ابتدا درصدد درگیری و نزاع بوده، معرفی کرده و 
شناسانده اند! اما واقعیت این است اسالم، دین 
صلح و مدارا و ارتباط با دیگر انسان ها و حتی دین 
صلح و آشتی و مدارا با طبیعت و دیگر مخلوقات 
و امــور اطــراف انسان اســت. در اســالم اگــر جایی 
هم جهاد و مبارزه مطرح می شود جنبه دفاعی 
و مقابله با متجاوزان به کیان ایــن دیــن را دنبال 
می کند و واقعیت و گوهر اسالم دین صلح و رحمت 

و دوستی بین مردم است. 
در سیره حضرات معصومان)ع( از پیامبر)ص( 
تا ائــمــه)ع(، ایــن مصادیق به روشنی وجــود دارد 
چنان که وقتی در زندگی رســول خـــدا)ص( تأمل 
می کنیم، درمی یابیم ایــشــان در مسیر معرفی 
اسالم گاهی به قدری آزار می دیدند که از دشنام ها 
و ضربه ها بدنشان زخم برمی داشت اما صبر و 
مدارای آن حضرت)ص( همان دوران هم زبانزد بود؛ 
حتی وقتی بر سر ایشان خاکستر می ریختند باز 
هم حضرت رسول)ص( به عیادت آن ها می رفتند! 
یا در فتح مکه وقتی پیامبر اکــرم)ص( بر دشمن 
ــوْمُ الْمَرْحَمَِة«  ْــیــوْمُ ی َل غلبه یافتند، فرمودند: »أ
یعنی امــروز روز رحمت و بخشش اســت. عالوه 
بــر ایـــن، امــیــرالــمــؤمــنــیــن)ع( در تبلیع دیــن خدا 
25 ســال صــبــوری کــردنــد و فــرمــودنــد: صبر کــردم 
در حــالــی کــه اســتــخــوان در گلو داشــتــم! نرمش 
قهرمانانه امــام حسن مجتبی)ع( نیز در تاریخ 

شهره اســت؛ حتی امــام حسین)ع( هم در قیام 
عاشورای خود فرمودند: من برای سرکشی و قدرت 
و ظلم قیام نکردم بلکه برای اصالح امت جدم به 

قیام برخاستم. 
از این رو، در سیره حضرات معصومان)ع( به وضوح 
می بینیم سراسر تعامالت آن حضرات)ع( از طریق 
ارتباط مطلوب با دوستان و مدارا با دشمنان بوده؛ 
اگر هم در مواردی دشمن درصد ضربه های اساسی 
به کیان و توسعه دیــن بــرآمــده به مقابله و دفاع 
فارغ از ظلم برمی خاستند و به پیشگیری از جنگ 

مبادرت و اهتمام داشته اند.

آنچه در سیره حضرات معصومان و اهل  ◾
بیت)ع( به عنوان صلح مطرح و دنبال شده با 

تعریف امروزی صلح در فرهنگ نامه  مدعیان حقوق 
بشر چه تفاوت ها و تمایزاتی دارد؟

ما زیرفشار گسترده رسانه ای دشمن دچار واژگان 
و فرهنگ نامه متضاد شده ایم به گونه ای که ممکن 
اســت استکبار جهانی و صهیونیزم کــه خــود را 
مدافعان حقوق بشر و دلسوز بشر می دانند و 
با ایــن داعیه پرچم بــرمــی دارنــد، حق بینگاریم و 
در مقابل به دلــســوزان حقیقی انسان ها عنوان 
ــرورت دارد خود  تــروریــســم بدهیم! بنابراین ضـ
را از ایــن فشار رســانــه ای و تبلیغ دشمن رهــا و به 
سرچشمه های واقــعــی تعریف و تبیین صلح و 

حقوق بشر مراجعه کنیم.
 چراکه با مــرور واقعیت تاریخ می بینیم بیشتر 
کشورگشایی ها و غارت های گسترده و خونریزی ها 
توسط آن هایی رخ داده که امروز مدعی و پرچمدار 
حقوق بشر و صلح هستند و در مقابل در نظام 
اسالمی ما چنین رویکردی هرگز وجــود نداشته 
است و در مواجهه با جنگ تحمیلی هم ما جنبه 
ــای خــود  ــ ــه دفـــاع از ارزش هـ دفــاعــی داشــتــیــم و ب
برخاستیم همان طور که در جریان دفــاع از حرم 

چنین کردیم.
در مقام مقایسه با ادعاهای صلح آمیز و حقوق 
بشری باید بگوییم سراسر آموزه ها و سیره اهل 
بیت)ع( سیره تعامل است. وقتی از تعامل سخن 
می گوییم دو بُعد را شامل می شود، نخست تعامل 
ــه شریفه  بین دوســتــان و خــودی هــا کــه تجلی آی
»رُحَماءُ بَینَهُم « است یعنی مؤمنان با هم دوستی 
دارند، حقوق یکدیگر را رعایت می کنند و در حق 
هم ایثار و ازخودگذشتگی دارند و مهم آنکه همین 
مؤمنان از سوی اهل بیت)ع( به مدارا با دشمنان 

توصیه شده اند. 
»أَِشدّاءُ عَلَی الكُفّارِ« هم در سیره آن حضرات)ع( 
تجلی ای خــاص دارد یعنی اگــر کسانی در لباس 
عناد به مقابله با دین برخاستند و ارزش های دین 
را نشانه رفتند باید شدت عمل نشان داد. وقتی 
از ارزش ها سخن می گوییم این ارزش ها مایملک 
و متعلقات ما هستند و وجود ما به آن ها وابسته 
اســت بنابراین همان طور که در دســـت درازی به 
اموال و مایملک مادی مان دفاع و مقابله می کنیم 
ــه ارزش هـــــای هویتی  ــا دســتــبــرد ب در مــواجــهــه ب
اعتقادی مان هم باید چنین باشیم به ویژه آنکه 
این ارزش ها در مراتبی باالتر قرار دارند، وقتی کسی 
بخواهد اعتقاد و باورهای ما را بدزدد نوعی هجمه 
و تجاوز است و به پاسداری نیاز دارد و اینجاست 

که »أَِشدّاءُ عَلَی الكُفّارِ« در سیره ائمه)ع( مصداق 
عملی می یابد.

عاشورای حسینی و آنچه در کربال رقم خورد چه  ◾
 جلوه هایی از صلح و آرامش را رقم زد و در 

این باره چه رهاوردی برای تاریخ داشته است؟
آنچه در نهضت عاشورای حسینی رخ داد به عینه 
حرکتی صلح آمیز برای پایه گذاری صلح مستمر 
در جامعه بود، هرچند به واسطه برخوردی نظامی 

صورت گرفت. 
بــایــد تــوجــه داشـــت ایـــن حــرکــت از جــانــب امــام 
حسین)ع( واقع نشد بلکه حضرت)ع( به دعوت 
مردم به کوفه رفتند و بعد با خیانت آنان مواجه 
شدند، بنابراین سیدالشهدا)ع( به قیام مقابالتی 

دست زدنــد که صلحی مستمر را در پی داشت. 
بــرای وضــوح بحث به این آیه شریفه قــرآن اشاره 
می کنم که می فرماید: »وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ«؛ 
بــر اســـاس حکم عقل نتیجه قــصــاص، حــیــات و 
زندگی است یعنی اگرچه در ظاهر قاتلی را قصاص 
می کنیم )در مراتب و شرایط خاص خود( نتیجه 
آن زندگی است چون اگر قرار باشد به متجاوزان و 
غارتگران اجازه خونریزی و آزادی در ظلم و جنایت 
بدهیم، طبیعی است در زمانی کوتاه جامعه مملو 
از ظلم مــی شــود امــا اگــر از ظلم و جنایات آن هــا 
ممانعت شده و منزوی شوند صالحان و مصلحان 

عالم رشد می کنند. 
بنابراین، در نگاه اســالم ظلم ستیزی بــرای صلح 
پایدار است و جالب آنکه قرآن در این آیه شریفه 

صاحبان ِخرد را مخاطب قرار می دهد، یعنی اگر 
اهل ِخرد و عقل باشید.

با این وصف، آنچه در عاشورای حسینی رخ داد 
و با بیانات حضرت زینب)س( و امــام سجاد)ع( 
و اربعین استمرار یافت موجب جلوگیری از ظلم 
یزیدیان و برقراری صلح در جامعه شد. امروز هم 
اگر مقابل ظلم ظالمان مقاومت کنیم مصادیق 
صلح و آرامـــش عینیت می یابد و هــر جــا دست 
ــاز بــگــذاریــم شــایــد در ظــاهــر ادعــای  دشمنان را ب
دوستی کنند اما جنگ و ناآرامی و درگیری را بر ما 

تحمیل می کنند.

پیاده روی عظیم و میلیونی اربعین حسینی با  ◾
حضور افرادی از قومیت ها، مذاهب و حتی ادیان 

مختلف که در عین آرامش و صلح و مودت و همدلی 
برگزار می شود، در ترسیم صلح اهل بیت)ع( چه 

آثار و برکاتی دارد؟
آثار و نتایج پیاده روی عظیم و باشکوه اربعین 
حسینی را که امــروز فرهنگ گسترده ای یافته 
ــه در درون ایــن  اســـت، کــســی درک مــی کــنــد ک
جریان قرار گیرد. به نظر می رسد دشمنان اسالم 
ــن مطلب آگاهی  و مکتب اهــل بــیــت)ع( بــه ای
ند و بــرای همین بــرای حصر و بایکوت  یافته ا
خــبــری ایــن اتــفــاق تــالش دارنـــد و از دیــگــر سو 
درصدد تضعیف و تخریب این حرکت هستند 
و می کوشند شاخ و برگ و شبیه سازی های این 
حــرکــت در دیــگــر کــشــورهــا را برچینند و کوتاه 

کنند. 
این تالش ها در حالی است که پیاده روی اربعین 
یــن حرکت صلح آمیزی  گسترده ترین و بــارزتــر
اســت کــه بــرای همه مــردم پــیــام صلح و دعــوت 
ــن حــرکــت  ــ ــدت و یــگــانــگــی را دارد. ای ــ ــه وحـ بـ
دارای مراتب مختلفی اســت؛ یکی پذیرایی و 
میهمان نوازی از زائران امام حسین )ع(، کسانی 
ایــن را درک می کنند که داخــل ایــن بزرگ ترین 
ــدون  ــه ب ــد، ضــیــافــتــی ک مــیــهــمــانــی بــشــری شــون
ــن درجــه  ــری ــاالت دخــالــت دولـــت هـــا آن هــــم در ب
محبت و انس انسان ها به یکدیگر برپا می شود، 
با همکاری کودکانی که تازه از آب و گل درآمده و 
توانایی مختصری دارند تا پیرزنان و پیرمردانی 
که با همه وجــود در این مسیر به زائــران عشق 

می ورزند!
عالوه بر این، حضور زائران از زبان ها، قومیت ها 
و نژادها و حتی ادیان و مذاهب مختلف در این 
جریان، بزرگ ترین و روشن ترین مصداق و تجلی 
از صلح و دوستی است؛ در کدام حرکت جهانی 
می بینیم به این شکل مردمان از گروه ها، ادیان 
ــوان عــضــو فعال  ــه عــن و مــذاهــب غــیــرمــرتــبــط ب
شرکت کنند؟ شاید به عنوان تماشاچی در دیگر 
مــا میزبانی و شرکت  یان ها حضور بیابند ا جر

فعاالنه آن ها فقط مربوط به اربعین است. 
از ایــن رو پیام اربعین بــه جهان پیام آرامــش، 
صــلــح و دوســتــی اســـت، حــرکــتــی مــیــلــیــونــی در 
آرام تــریــن شرایط و فضا که از ذیــل تا صــدر آن 
تــوســط مــردم انــجــام مــی شــود. بــه نظر می رسد 
در تحلیل صحیح اربــعــیــن بــارزتــریــن پــیــام آن 
صــلــح و دوســتــی بـــرای هــمــه دنــیــا اســـت. مهم 
آنکه این حرکت بر محور محبت اهل بیت)ع( 

ــره ائـــمـــه)ع( وجـــود  اســـت مــحــبــتــی کـــه در ســی
داشــتــه و امــروز هــم از جانب شیعه نسبت به 
آن حــضــرات)ع( وجــود دارد؛ جالب آنکه حتی 
مردمی که انــس دینی خاصی ندارند با دیدن 
پیاده روی اربعین، صلح آمیز بودن و آرامش آن 
را درک می کنند. از این رو، آن ها که دم از صلح و 
آرامش بشری می زنند و درصدد حاکمیت صلح 
و طرد جنگ هستند باید از جریان اربعین الهام 
بگیرند؛ اینکه می شود با عشق اهل بیت)ع( به 
عنوان صالحان عالم، دوستی و صلح را بر جهان 

انسانی حاکم کرد. 

تبیین و ترویج سیره صلح آمیز اهل بیت)ع(  ◾
در رد و رفع تالش هایی که می کوشد اسالم را 

خشن و جنگ طلب نشان دهد چه نقشی 
می تواند داشته باشد؟ 

وقتی الگوی ما افراد و رفتارهایی باشد که سراسر 
صلح و دوســتــی هستند نتیجه آن، گسترش 
چنین روحیه ای خواهد بود. هیچ جا در جریان 
تاریخی معصومان)ع( نداریم به یکباره تصمیم 
بــه حرکت خشونت آمیز گرفته باشند، حتی 
در جایی که در معرض خطر قــرار می گرفتند، 
حرکاتشان در بستر صلح بــوده اســت؛ یعنی 
ایــن طــور نــبــود در جــایــی کــه مضطر بــه بــرخــورد 

نظامی باشند، خشونت آمیز عمل کنند. 
از توصیه های آن حضرات)ع( است که اگر ناچار 
به جنگ و دفــاع شدید، آب را مسموم نکنید، 
به طبیعت صدمه نزنید و زنان و کودکان را آزار 
ندهید ایــن در حالی اســت کــه امـــروز مدعیان 

صلح زرادخانه های شیمیایی دارند! 
متأسفانه بوق های تبلیغی دشمن، ما را در وضعی 
ــرار داده کــه بــه جــای تبیین مــعــارف صلح آمیز  ق
اســالم باید به دفــاع از آن هــا بربیاییم در حالی 
که قــرآن و روایـــات معصومان)ع( سرشار است 
از آیــات و آمــوزه هــای صلح آمیز و وحدت بخش 
و همدالنه و همگرایانه. بنابراین ضــرورت دارد 
آیات شریفه وحی و محاسن کالم اهل بیت)ع( 
را در ابعاد مختلف این مفهوم تبیین کنیم. باید 
توجه داشت صلحی که دشمن برای ما می خواهد 
معنایش خفت و خــواری و از سر ترس و ضعف 
است چنان که در بیان سردمداران آمریکا بود که 
از ایران می خواهیم به شکل کشور عادی زندگی 
کند؛ عادی یعنی در مقابل فشارو ظلم و فساد 
ما سکوت کند! این سکوت و چنین صلحی در 
فرهنگ حسینی مذموم و مطرود است: »هَیْهَاَت 
َّة« یعنی ما به خواری کشیده نمی شویم و  َّا الذِّل مِن

از شما تبعیت نمی کنیم. 
صلح مدنظر اهل بیت)ع( صلحی فعال است؛ 
بــه ایــن معنا کــه تــالش می کنیم در اثــر صبوری 
و مقاومت در مقابل دشمن، دنیا را در مرحله 
نهایی به صلح و آرامش برسانیم. در این تعریف 
نتیجه مقاومت، آرامش است. اگر مقاومت در 
سوریه ،عــراق و لبنان نبود امــروز شاهد فجایع و 

جنایات بسیار بودیم.
 ما بزرگانی همچون سپهبد شهید حــاج قاسم 
سلیمانی را از دست دادیــم اما نتیجه اش صلح 
و آرامــش اســت. تا دشمن درصــدد کارشکنی و 

توطئه است به مقاومت نیاز داریم.

تأثیر مادر

عکس: حسنین الشرشاحي 

عمر بن جناده االنصاری جوانی 11 عکس نوشت
ساله  از اصحاب امام حسین)ع( است 

و آن شعر زیبای »امیری حسین و نعم 
األمیر، سرور فؤاد البشیر النذیر« به او 
تعلق دارد.روز عاشورا خدمت آقا آمد 
تا برای جهاد اذن بگیرد. این نوجوان، 
پدرش در حمله اولی که صبح شد به 

شهادت رسید. )حمله اولی که روز 
عاشورا اول جنگ رخ داد و 50 نفر از 
اصحاب حضرت در آن یک جا کشته 

شدند(.
حضرت فرمودند: نه تو برو خدمت 

مادرت باش؛ دیگر سزاوار نیست تو هم 
کشته شوی. رفت پیش مادرش و قضیه 
را گفت. مادرش دست بچه  اش را گرفت 
و خدمت حضرت سیدالشهدا)ع( آمد 
و عرض کرد :یابن رسول اهلل! سزاوار 
است مادر شما به شما عزادار شود و 
من به بچه ام عزادار نشوم؟ این بچه 

می خواهد جان خودش را در راه شما 
فدا کند.

خالصه مادرش آورد و به حضرت 

تقدیمش کرد. حضرت اذن دادند 
و رفت. یک نوجوان 11 ساله و آن 

اشعاری که خواند »امیری حسین و 
نعم األمیر« از یک بچه خیلی حرف 
است.این گونه عملکرد، تأثیر مادر 

را هم نشان می دهد. ما گاهی برای 
رسیدن به نتیجه زحمات سلوکی که 

می کشیم، تعجیل می کنیم یا نمی دانیم 
انسان اگر گذشت کرد خدای متعال 

درختش را بارور می کند.
زن و مرد فرقی نمی کند. اگر گذشت 

آمد، نصیب می آید. اگر خیر و نصیب 
آمد ثبت می شود و زن و مرد فرقی 

نمی کند. حاال این زن چه خودش چه 
بچه اش هر دو گذشت کردند. از بچه اش 
و شوهرش گذشت کرد.به خصوص پس 

از کشته شدن شوهر، تمام خواسته 
این زن در فرزندش تجلی پیدا کرده بود 
اما از آن هم گذشت؛ بنابراین همه خیر 

و موفقیت آن فرزند برای این زن هم 
هست و به او هم می دهند.

از بیانات آیت اهلل شیخ محمد ناصری

 صلح مدنظر اهل بیت)ع( صلحی فعال اســت؛ به این معنا که 
تالش می کنیم در اثر صبوری و مقاومت در مقابل دشمن، دنیا 
را در مرحله نهایی به صلح و آرامش برســانیم. در این تعریف 

نتیجه مقاومت، آرامش است.

گزيدهگزيده

اربعین؛ الگوی عملی 
برای صلح جهانی

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه 3۰ شهریور 14۰۰    14 صفر 1443   21 سپتامبر2۰21   سال سی و چهارم    شماره 9628   ویژه نامه 156 WWW.QUDSONLINE.IR156 سه شنبه 3۰ شهریور 14۰۰    14 صفر 1443   21 سپتامبر2۰21   سال سی و چهارم    شماره 9628   ویژه نامه

موعظه
آیت اهلل محمدتقی بهجت

از این ها نباشید
گاهی اوقات که کسی می گفت آقا سفارشی کنید، آیت اهلل بهجت می فرمودند: 
»راست می گویی یا می خواهی فقط حرف بشنوی«. می فرمودند: »بعضی ها 

این طور هستند که:پی مصلحت مجلس آراستند / نشستند و گفتند و 
برخاستند«می فرمودند: »از این ها نباشید! اگر راست می گویید و واقعاً اهل عمل 

هستید، همین را که دارم به شما می گویم عمل کنید، نتیجه می گیرید«.

باید مواظب چشمش باشه ◾
چند وقت پیش از آقا پرسیدم: »چطور می شود امام زمان)عج( را درک کرد؟« 

گفتند: »زیاد قرآن بخوانید و به قرآن زیاد نگاه کنید«؛ از وقتی این حرف را 

زدند، قرآن خواندن روزانه ام ترک نشده بود؛ اما امروز خیلی دلم گرفت؛ با 
خودم گفتم: »توی این مدت چرا نباید یک حس نزدیکی به امام  زمان)عج( 

داشته باشم؟« بعد از جلسه، بدون اینکه حرفی بزنم آقا برگشتند به من 
گفتند: »چشم آدم باید مواظب باشه. اگر کسی می خواد آقا امام زمان)عج( رو 

ببینه، باید مواظب چشمش باشه که گناه نکنه«

حرف های قبلی عمل شد؟ ◾
از ایشان خواسته بودند باز هم نصیحتشان کند.

کاغذ کوچکی فرستاد و گفت: »برای آن ها که موعظه 
خواسته اند، این را بخوانید«. نوشته بود: »آقا، حرف های 

قبلی عمل شد که بقیه اش را می خواهید...؟!«

شما گوش می کنی یا مثل بنده این گوشت در است و آن  ◾
گوشت دروازه است

نامه نوشتم خدمتشان. نوشتم: »برای نماز شب و 
خودسازی نصیحتی کنید و راه حلی به ما نشان دهید. 

یک روز، بعد از نماز ظهر و عصر بود که رفتم جلو و نامه را 

دادم .یکی دو روز بعد به ایشان گفتم: »من نامه ای نوشته 
بودم. آمدم جوابش را بگیرم«. آقا فکری کردند و گفتند: »من 

نامه را گم کردم«. همان روز باز یک نامه دیگر نوشتم و دادم 
خدمت آقا. تا رفتم خدمتشان، گفتند: »من نامه شما را پیدا 

کردم«. بعد  گفتند: »من مطلبی خدمتتان عرض کنم شما 

گوش می کنی یا مثل بنده این گوشت در است و آن گوشت 
دروازه است؟« گفتم: »بله! بله! گوش می کنم«. گفتند: »کتاب 

معراج السعادة مرحوم نراقی را تهیه و روزی یک صفحه 
مطالعه کنید. در غیر واجباتتان به آن فکر کنید تا کاماًل 

برایتان هضم شود«. 

 ِإنّ حبنا 
َلُتساقُط 
الّذُنوب 

َکما ُتساقُط 
الرّیحُ 

اْلورَق.
محبت ما اهل بیت 

سبب ریزش گناهان 
است، چنان که باد، 

برگ درختان را 
می ریزد.
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 در گفت وگوی معاون امور بین الملل
 مجمع جهانی اهل بیتb  با قدس مطرح شد



درنشست هماهنگی و 
هم افزایی دستگاه های 
ــرای برپایی  ــی بـ اجــرای
مراسم دهه آخر صفر، 
بر ضرورت ترویج شعار 
مــحــوری »همه خــادم 
الرضاییم« و تولید محتوای فرهنگی، 
معنوی و اجتماعی در ذیــل ایــن شعار 

تأکید شد.
به گــزارش آستان نیوز، قائم مقام تولیت 
ــوی در ایـــن نشست  آســتــان قـــدس رضـ
گفت: بزرگ ترین افتخار آستان قدس 
رضوی خدمت  به زائران امام رضا)ع( بوده 
و یکی از مهم ترین ایام این خدمت رسانی، 
دهه آخر ماه صفر است، به همین دلیل 
امسال برای این دهه شعار »همه خادم 
الرضاییم؛ نجات انسان، رسم مسلمانی« 
انتخاب شــده تــا یــک بسیج عمومی به  
منظور توسعه خدمت رسانی در سراسر 

کشور شکل بگیرد.

ضرورت هم افزایی و مشارکت  ◾
دستگاه های اجرایی

مالک رحمتی با اشــاره به اینکه »همه 
ــادم الــرضــایــیــم؛ نــجــات انــســان، رسم  خـ
مسلمانی« شعار محوری آستان قدس 
رضــوی در این روزهــا خواهد بــود، افــزود: 
همه ما خــادم مــردم هستیم و این شعار 
متناسب با شرایط حاضر انتخاب شده 
است، از این  رو انتظار مــی رود در فضای 
عمومی جامعه در عرصه های رسانه  ای، 
مجازی و محیطی شهر مشهد این شعار 
محقق شود و همه دستگاه های اجرایی 

نیز در دهه پایانی ماه صفر با این شعار به 
مردم خدمت رسانی کنند.

وی تأکید کـــرد: در آستانه دهــه پایانی 
مــاه صفر باید تــاش کنیم با هماهنگی 
کامل و هم افزایی و مشارکت تمام مدیران 
اجرایی در سطح استان و شهر مشهد، 
بهترین خدمات و برنامه ها را با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی به زائران امام 
رضا)ع( ارائه و سطح کیفی خدمت رسانی 

را افزایش دهیم.

توسعه مفهوم خدمت در عرصه  ◾
سالمت

قائم مقام تولیت آستان قــدس رضوی 
همچنین گــفــت: بــایــد مــفــهــوم »همه 
ــادم الــرضــایــیــم؛ نــجــات انــســان، رسم  خـ
مسلمانی« را توسعه دهیم و در شرایط 
امــروز، با توجه به تأکیدهای رهبر معظم 

انقاب اسامی، زمینه های گسترده ای 
بــرای این نوع خدمت رسانی وجــود دارد 
و گره  گشایی از کار مــردم و پای  کار مردم 
آمدن مفهوم و کارکرد متعالی تری یافته 
است و خوشبختانه آستان قدس رضوی 
و کانون های خادمیاری فعال در سراسر 
کشور به خوبی این موضع را درک کرده 
و حــوزه هــای خدمت رسانی را گسترش 
داده اند.رحمتی تصریح کــرد: در زمانی 

خــادم الــرضــا بــودن تنها محدود به ارائــه 
ــران  ــرای زائـ خــدمــات اســکــان و تغذیه بـ
حضرت بود اما امــروزه زمینه های بسیار 
متعددی برای توسعه این خدمت وجود 
دارد. یکی از ایــن حوزه ها که در شرایط 
امــروز با آن مواجه هستیم، نجات جان 
انسان ها و توجه به حوزه سامت، درمان 
و پیشگیری است که با تدابیر و دستورات 
ویـــژه تولیت آســتــان قـــدس، بخش های 
مختلف این آستان ورودی جدی به این 
عرصه داشتند و همگان شاهد و ناظر 

آن بوده اند.
 استفاده از ظرفیت رسانه ◾

 و فضای مجازی
رحمتی بــه شــرایــط خــاص کــرونــایــی نیز 
ــاره کــرد و افـــزود: مــا بــر اســـاس تأکید  اشـ
ــان قـــدس رضــــوی، تمامی  تــولــیــت آســت
برنامه های این دهه را با دو رویکرد »رعایت 
دستورالعمل ها« و »استفاده حداکثری 
از ظرفیت رسانه و فضای مجازی« برای 
بهره مندی عموم دلدادگان اهل بیت)ع( 
اجرایی خواهیم کرد. ضمن آنکه عاوه بر 
محوریت مشهد و استان در این برنامه ها، 
تدابیری نیز برای حوزه بین الملل و زائران 

غیرایرانی اتخاذ شده است.
نزدیک به 20 ماه است که با چالش بیماری 
کرونا مواجه هستیم اما خوشبختانه این 
ــا واکسیناسیون عمومی سرعت  روزهـ
گــرفــتــه اســـت و بــه همین دلــیــل افــکــار 
عمومی انتظار دارد ما دستورالعمل های 
بهداشتی مناسبی را اجــرایــی و بــا یک 
مدیریت هوشمند، شرایط بهره مندی از 
زیارت و برگزاری مراسم مذهبی را تسهیل 

کنیم. امیدواریم با همفکری، هم افزایی 
ــد اســتــان از  ــران ارشـ و همصدایی مــدی
این شرایط عبور کنیم و بتوانیم به نحو 

شایسته میزبان زائران باشیم.
رحمتی ضمن تشکر از همه مــدیــران 
اجــرایــی استان و مشهد مقدس که در 
اجــرای برنامه های دهه پایانی ماه صفر 
همراهی و تعامل دارند، گفت: این جلسه 
پیرو جلسه مشورتی که با حضور نماینده 
محترم ولی فقیه،  تولیت محترم آستان 
قدس رضــوی، استاندار محترم و برخی 
دیگر از مدیران برگزار شده، برای هم افزایی 
و هماهنگی بیشتر برگزار می شود و نیز 
جلسات متعددی با حضور مدیران اجرایی 
استان در خصوص ارائه خدمات هر چه 
بهتر به زائران و مجاوران در دهه پایانی ماه 

صفر برگزار خواهد شد.

 رونمایی از شعار ◾
 و نشان دهه آخر صفر

در این نشست از نماد وشعار ویژه آستان 
قــدس رضـــوی بـــرای دهــه آخــر صفر نیز 
رونمایی شــد. ایــن نشان شامل پرهای 
سبزرنگ به هم پیوسته ای است که نماد 
ــا)ع( اســت و همگی در  ــام رضـ عـُـشــاق ام
قالب یک چوب پرِ خادمان حضرت گرد 
ــد و شــعــار طــاکــوب محوری  هــم آمــده ان
»همه خادم الرضاییم؛ نجات انسان، رسم 

مسلمانی« را شکل داده اند.
مهم ترین هــدف استفاده از ایــن نماد، 
ایجاد یک هویت بصری و یکپارچه سازی 
همه فعالیت ها و خدمت رسانی ها در 

دهه آخر ماه صفر است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی  برنامه ها، نشان و شعار دهه آخر صفر را تشریح کرد  

همه خادم الرضاییم؛ نجات انسان، رسم مسلمانی

میز میز 
خدمت خدمت 

بسیجیان بیمارستان رضوی در خدمت بیماران کرونایی
کادر درمان بسیجی بیمارستان رضوی با اجرای مجدد 
طرح »میز خدمت« به یــاری بیماران کرونایی محروم 
حاشیه شهر مشهد شتافتند.دکتر محمدرضا زاهدی، 
فرمانده پایگاه بسیج شهید خسروی گفت: این طرح 
همزمان با موج پنجم کرونا آغاز و تا پایان سال 1400 ادامه 

خواهد داشت. بیماران نیازمند با همکاری پایگاه بسیج 
شناسایی شده و به بیمارستان رضوی معرفی می  شوند.
زاهدی تصریح کرد: پنج میز خدمت در مناطق مختلف 
فعالیت می کنند که طی آن خدمات متنوعی به بیماران 
 نیازمند ارائه می شود. تزریق رایگان آمپول رمدسیویر

و انـــواع آمــپــول هــای عـــادی و کــرونــایــی، اهـــدای بسته 
معیشتی به خانواده های نیازمند درگیر کرونا، آموزش 
سامت و باال بردن سطح سامت بیماران، اهدای داروی 
عادی و کرونایی با نسخه به بیماران نیازمند و تهیه و 
اهدای شیر خشک برای فرزند خانواده های نیازمند از 

جمله خدمات میزهای خدمت است.در مدت فعالیت 
طــرح میز خدمت در مــوج پنجم کرونا، تزریق 120 دُز 
رمدسیویر توسط پرستاران جهادگر و تهیه و توزیع 
120 بسته معیشتی با همکاری کادر درمان انجام و 32 
میلیون تومان هزینه داروها توسط خیران پرداخت شد.

فراخوان
ایده های فضای مجازی
 با هدف استفاده از ایده های عموم

 زائران، مجاوران و دلبستگان به اهل بیت)ع(، 
مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی 

فراخوان ایده های فضای مجازی ویژه 

دهه آخر صفر را منتشر کرد.سناریوهای 
گزارشی، موشن گرافی، اینفوگرافی، 

ویدئوکلیپ و فتوکلیپ، پادکست، دلنوشته، 
کمیک و... به عنوان قالب های تولید محتوا 

در این فراخوان تعیین شده است.عالقه مندان 

می توانند ایده های خود را همراه با هشتگ 
»#ایده« برای صفحه رسمی آستان قدس 

www- رضوی در اینستاگرام به نشانی
aqr-ir و یا آدرس aqr-ir در سایر شبکه های 
اجتماعی ارسال کنند. همچنین امکان ارسال 

 razavi.ir/fa/proposal ایده ها از طریق
وجود دارد.

شایان ذکر است در پایان زمان این فراخوان، 
به ارائه کنندگان هشت ایده برتر، جوایز 

نفیسی اهدا خواهد شد.

باید مفهوم »همه خادم الرضاییم؛ نجات انسان، رسم مسلمانی« را توسعه دهیم و در شرایط امروز، با 
توجه به تأکیدهای رهبر معظم انقالب اسالمی، زمینه های گسترده ای برای این نوع خدمت رسانی 

وجود دارد و گره  گشایی از کار مردم و پای  کار مردم آمدن مفهوم و کارکرد متعالی تری یافته است.
گزيدهگزيده
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تفّکر 
قبل ان 
تعزم و 
شاور قبل 
ان تقدم 
و تدبر قبل 
ان هتجم
 پیش از 
تصمیم گیری 
بیندیش و پیش از 
اقدام، مشورت کن 
و پیش از ورود به 
کاری، تدّبر کن.«
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رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ��ر ب��ه اینکه خان��م فاطمه رفعتی نیازآبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 802 به ش��رح دادخواس��ت 
ب��ه کالس��ه 3/0000284ح  از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حص��ر وراث��ت نم��وده و چنی��ن 
توضی��ح داده ک��ه ش��ادروان مخت��ار س��رانی ب��ه شناس��نامه 0769386670 در تاری��خ 99/2/30 
در اقامت��گاه دائم��ی خ��ود ب��درود زندگی گفت��ه و ورثه حی��ن الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به:

1- فاطمه رفعتی نیازآبادی- 0769388371- 40/3/12- خواف- همسر
2- حسن سرانی- 0740118773- 70/6/30- تایباد- فرزند

3- حسین سرانی- 0749422157- 63/8/26- تایباد- فرزند
4- علی رضا سرانی- 0769391931- 56/3/20- خواف- فرزند

5- نساء سرانی- 0749408121- 62/1/20- تایباد- فرزند
6- زری سرانی- 0749803940- 66/12/29- تایباد- فرزند
7- کبری سرانی- 0769391923- 54/1/12- خواف- فرزند
8- صغری سرانی- 0769391941- 58/2/6- خواف- فرزند

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.آ1405685
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رس��می آنان در هیئت مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت 
اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و محلی( بشرح ذیل 

آگهی می گردد.
مجتب��ی  س��ید  140060307114001930آق��ای  ش��ماره  ورأی   1400-43 1-برابرکالس��ه 
آذری حس��ین آب��اد فرزند س��یدعلیرضا در شش��دانگ ی��ک باب س��اختمان به مس��احت1500/15 
مت��ر مرب��ع قس��متی از پ��الک ش��ماره 1200و1201فرع��ی از18اصل��ی واق��ع دربخ��ش 5قوچان 
ناحی��ه 2ش��یروان  از مح��ل مالکی��ت مش��اعی خودمتقاض��ی وس��یدعلیرضا آذری حس��ین آب��اد
2- برابرکالس��ه 12-1400ورأی ش��ماره 140060307114001781 خانم ام البنین شفیعی علویجه  
فرزند حس��ین درشش��دانگ یک باب منزل  به مس��احت 112/76 متر مربع قس��متی از  پالک شماره 
1733مجزی از1134فرعی  از7اصلی زیارت واقع در خراس��ان ش��مالی بخش5قوچان ازمحل مالکیت 

غالمعلی بهرام نیا زیارت 
-3 برابرکالس��ه 60-1400ورأی شماره 140060307114001737آقای حسین ایزانلو فرزندنورمحمد 
درششدانگ یکباب منزل به مساحت 202/49مترمربع قسمتی ازپالک شماره 11اصلی خانلق واقع در 

خراسان شمالی بخش5قوچان ازمحل مالکیت موسی فهیمی دوآب

-4 برابرکالسه 346-99ورأی شماره 140060307114001324آقای بهرام فتحی مقدم فرزندحجی بابا 
درششدانگ یکباب منزل به مساحت 234مترمربع قسمتی ازپالک شماره 441فرعی از13اصلی باغات 

وحومه واقع درخراسان شمالی بخش5قوچان ازمحل مالکیت ابوالقاسم ستارزاده
-5 برابرکالس��ه 137-1400ورأی 140060307114001733خانم اغول جمال س��ودمند فرزندقربان 
درشش��دانگ یکباب منزل به مساحت 122/40مترمربع قسمتی ازپالک شماره 3566فرعی از11اصلی 

خانلق واقع در بخش 5قوچان ازمحل مالکیت مشاعی خودمتقاضی
   به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ1405704
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/17
اکبراقبالی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
چون خانم زهرا زمان پور فرزند براتعلی برابر درخواس��ت وارده به ش��ماره 3347_ 1400/6/27و با ارائه 
دوبرگ استش��هادیه محل امضاء ش��ده مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل پالک شماره 
103 فرعی از 296 اصلی واقع در بخش دو قوچان )اراضی علی زینل( به علت جابجایی مفقود گردیده 
است که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید ششدانگ پالک فوق ذیل صفحه 338 دفتر 213 به نام 
خانم زهرا زمان پور ثبت و س��ند مالکیت صادر گردیده اس��ت . لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت پالک فوق 
نزد خود می باش��د باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتش��ار آگهی به این اداره مراجعه و مراتب را 
اعالم نماید،بدیهی است پس از سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنی به نام 

متقاضی اقدام خواهد شد.آ1405725
عباس برق شمشیر-رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد اسدی جیزآبادی دارای شناسنامه شماره 0925592145 به شرح دادخواست 
به کالسه 0000291  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

غالمسرور اسدی
 جیزآبادی به شناسنامه 2 و کد ملی 074965959 در تاریخ 1400.5.26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1.جالل اسدی جیزآبادی با کد ملی 0740142925 متولد 70.5.15 صادره از تایباد فرزند متوفی 
2.جابر اسدی جیزآبادی با کد ملی 0748993193 متولد 61.6.20 صادره از تایباد  فرزند متوفی 
3.تکتم اسدی جیزآبادی با کد ملی 0749765674 متولد 63.6.30 صادره از تایباد فرزند متوفی 
4.اسماء اسدی جیزآبادی با کد ملی 0749796928 متولد 66.4.16 صادره از تایباد فرزند متوفی 
5.محمد اسدی جیزآبادی با کد ملی 0925592145 متولد 79.9.9 صادره از تایباد فرزند متوفی 

6.غنچه یوسفیان با کد ملی 0730074412 متولد 43.7.10 صادره از تربت جام همسر متوفی       
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و االگواهی صادر خواهد شد.آ1405738
شورا – شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز

شیخ احمدی

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای اکبر بلوچ الش��اری به ش��ماره ملی 3591193097 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 450/1400 
از این ش��ورا درخواس��ت نموده چنین توضیح داده اس��ت ش��ادروان ملنگ بلوچ الشاری به شماره ملی 
5979402403 در تاریخ 1385/10/01 در اقامتگاه دائمی خویش بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است :
1- متقاضی با مشخصات فوق فرزند ذکور متوفی

2- نبی بخش بلوچ الشاری به شماره ملی 3591050237  
3- جعفر بلوچ الشاری به شماره ملی 3591193100    

4- رحیم بخش بلوچ الشاری به شماره ملی 3591109495  فرزندان ذکور متوفی  
5- خاتون ملک عبدالهی بشماره ملی 3591093165  

6- گمناز بلوچ الش��اری به ش��ماره مل��ی 3591050245 فرزندان اناث متوف��ی .  متوفی ورثه دیگری 
ندارد .

 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ1405750

رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان – عظیم بامری 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ۱۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان دورود به 
شرح ذیل

 رس��یدگی و تأیید و انش��اء گردی��د. مراتب در اجرای م��اده 3 قانون تعیین تکلی��ف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در 

روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا براساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر 

حال سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
پرون��ده کالس��ه 1399114425005000211 و رای ش��ماره 140060325005000854 م��ورخ 
1400/05/09 به تقاضای خانم س��هیال هداوند فرزند عیسی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 38/70 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 117 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان دورود. م 

الف 544    آ1405148
خروجی از مالکیت: عزیزاله قائدرحمت فرزند گدا

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400/6/14
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/6/30

مصطفی امان اله بهاروندی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود

آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای اصالحی شماره 140060318018001292مورخ 03/23 /1400هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عباس زمانی اشتلق فرزند عیسی به شماره ملی 0049259474 در 
ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 4072 مترمربع مفروز ازپالک 9 فرعی از سنگ 5 اصلی 
واقع در قریه امشه بخش 12 گیالن که برای آن شماره 168 فرعی در نظر گرفته شده خریداری از مالک 

رسمی )شماره زارعانه: 57374-51/03/01 نام مالک :جمالعلی حسین زاده(محرز گردیده است،   
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف1583  آ1405168
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/30 
علی پاکدل

کفیل ثبت اسناد و امالک سنگر

به اطالع عموم می رس���اند دفترچه قرارداد 
واگ���ذاری حق انتف���اع و بهره ب���رداری زمین 
به ش���ماره 40068-419 مورخ 1384/10/25 
واق���ع در ش���هرک صنعت���ی ش���کوهیه بنا به 
استش���هادیه تنظیم���ی م���ورخ 1400/06/27 
مفق���ود گردی���ده اس���ت. بنابرای���ن دفترچه 
مذکور از درجه اعتبار ساقط بوده و هرگونه 
س���وء اس���تفاده از آن، قاب���ل پیگ���رد قانونی 
خواه���د ب���ود. ل���ذا بناب���ر مراتب ف���وق تنها 

دفترچه المثنی دارای اعتبار می باشد.
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برگ س���بز خودروی  پژو پارس مدل 1381 رنگ نوک 
مدادی- متالیک به ش���ماره انتظامی 563د48 ایران 
12  ش���ماره موتور 022828110836 و ش���ماره شاسی 
81810427 به مالکیت حسن خراسانی ابرده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مجوز حمل س���اح و مهمات تفنگ شکاری 
تک لول ساچمه زنی کالیبر 12 ساخت ایران 
به شماره 012106344 بنام حسن عمرزهی 
به شماره ملی 3719147185 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز خودرو سواری پژو 206SD مدل 1399 رنگ 
سفید روغنی به شماره موتور 167B0081800 و شماره 
شاسی NAAP41FE4LJ069535 و شماره انتظامی 
534 و 55 ایران 74 به مالکیت پروین هاشمی نژاد 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز و کارت خودرو تاکس���ی پژو روآ مدل 1390 
رنگ س���بز فسفری به ش���ماره موتور 11890001626 و 
شماره شاس���ی NAAB41PM6BH352106 و شماره 
انتظام���ی 376 ت 55 ای���ران 12 به مالکیت ش���رکت 
تعاون���ی چن���د منظ���وره ع���ام کارکنان ش���اهد ش���رق 

خراسان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ک
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بدینوسیله از اعضاء ش��رکت تعاونی دعوت 
می شود در جلس��ه مجمع عمومی عادی )نوبت 
اول(ش��رکت تعاونی راس س��اعت 9 صبح روز 
جمع��ه 1400/07/23 در محل ش��رکت تعاونی 
واق��ع در کیلومت��ر 7 بزرگ��راه آس��یایی جنب 
شرکت رینگسازی مشهد حضور به هم رسانند .
دستور جلسه : 1. قرائت گزارش هیئت مدیره و 
بازرسان در خصوص عملکرد سال 1398 و 1399

2. تصوی��ب ترازنام��ه و صورتهای مالی س��ال 
1398 و 1399

3. اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و زیان 
سال 1398 و 1399

4 . تصویب بودجه سال 1399
۵ .ط��رح و تصویب گزارش تغییر س��رمایه در 

سال 1398 و 1399
6. انتخ��اب اعض��اء اصلی و عل��ی البدل هیئت 

مدیره بدلیل اتمام مدت خدمت
7. انتخاب بازرس��ان اصل��ی و علی البدل برای 

یک سال مالی
8 . تعیی��ن روزنامه کثیراالنتش��ار ب��رای درج 

آگهی های تعاونی
بخشی زاده رئیس هیئت مدیره

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
ساالنه نوبت اول سال 1400

شرکت تعاونی مصرف کارگران کارخانجات 
تولیدی قطعات اتومبیل ایران

تاریخ 1400/06/30
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گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب 
فرزن���د  آب���ی  س���نگ  یوس���فی  عبدالبصی���ر 
عبدالباق���ی به ش���ماره شناس���نامه 7881 و 
ک���د مل���ی 0768868394  ص���ادره از خواف 
رش���ته  ناپیوس���ته  کارشناس���ی  مقط���ع  در 
آموزش پرورش ابتدایی صادره از دانش���گاه 
آزاداسالمی تایباد با شماره 304623مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده  
تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه 
آزاد اس���المی تایباد به نشانی تایباد، میدان 

امام رضا)ع( ارسال نماید.
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