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حوادث ايران

پليس آمريكا 
روزى سه َمرد مى كشد

آمريكا: پليس آمريكا 
روزانــه ســه مــرد را 
مى كشد كه با اين اقدام 
در يــك ســال بيش از 
1000 نفر در سراســر 
كشور آمريكا جان خود 

را از دست مى دهند.
 خبرگزارى اسپوتنيك 
گزارش داد، براســاس يافته جديد كه در تاريخ 19 ژوئيه 
و در مجله آمريكايى «ســالمت عمومى» منتشــر شد، 
پليس آمريكا مسئول كشته شدن حدود هشت درصد از 
تمامى مردان بالغ در اياالت متحده در بازه زمانى 2012 

تا 2018 بوده است.
اين مطالعه تحقيقى توســط يك تيم جامعه شناسى دو 

دانشگاه كورنل و واشنگتن انجام شده است.
اين محققان از داده هاى غيررسمى مربوط به يك سايت كه 
مشخصات افراد كشته شده توسط پليس را ثبت مى كند، 

استفاده كرده اند.
براســاس اين مطالعه جديد، خطر واقعى كشــته شدن 
توسط پليس دو برابر بيشتر از آنچه است كه در پايگاه هاى 
داده اى رسمى اداره آمار دادگسترى يا سيستم آمار حياتى 

ملى آمريكا گزارش شده است.
اين بدان دليل است كه پليس ملزم به ارائه اطالعات درباره 
قتل ها و مرگ هاى مرتبط با پليس به دولت فدرال نيستند.

محققان تمركز خود را روى مــرگ 9795 نفر كه در بازه 
زمانى 2012 تا2018 به دست پليس كشته شده بودند، 

معطوف كرده اند.
همچنين مشخص شد 88 درصد از كل افراد كشته شده 
به دست پليس مرد هستند. در اين مطالعه آمده است كه 
عالوه بر نرخ دو برابرى قتل توســط پليس در مقايسه با 
ميانگين ديگر كشورها، مردان التين تبار و سياه پوست، 
بيش از مردان سفيدپوست در معرض خطر كشته شدن 

توسط پليس قرار دارند.
 به طورى كه ريسك مرگ مردان سياه پوست بين 1/9 و 
2/4 نفر در هر 100 هزار نفر در ســال است. در حالى كه 
ميزان خطر مرگ مردان التين تبار به دســت پليس بين 
0/8 و 1/2 در همين بازه زمانى است، اما اين احتمال براى 

سفيدپوستان بين 0/6 و 0/7 است. 
بررسى ها نشــان مى دهد كه مردان سياه پوست سه برابر 
بيشــتر از ديگران توسط پليس كشته مى شــوند. البته 
اختالف در مورد مرگ مردان در ايالت هاى مختلف آمريكا 
متفاوت است. به طورى كه مردان سياه پوست در معرض 
كشته شدن توسط پليس بيشــتر در اكالهاما قرار دارند 
درحالى كه اين ميزان براى مردان التين تبار در نيومكزيكو 

بيشتر است. 
همچنين در اين گزارش آمده است: مردان 10 برابر بيشتر 
از زنان توسط پليس كشته مى شــوند و اختالفات نژادى 
براى زنان هــم در اياالت مختلف آمريــكا وجود دارد. به 
طورى كه زنان بومى  آالسكا، زنان سرخ پوست آمريكايى 
و زنان سياه پوست بيش از همتايان سفيدپوست خودشان 

در معرض كشته شدن توسط پليس قرار دارد.(ايسنا)

سقوط هواپيماى آموزشى در هشتگرد
باشگاه خبرنگاران: سرپرست سازمان اورژانس كشــور گفت: يك فروند 

هواپيماى آموزشــى در هشتگرد كرج 
سقوط كرده است و سرنشينان هواپيما 

هم مصدوم شده اند.
كوليونــد در تشــريح حادثه ســقوط 
هواپيماى آموزشى در كرج گفت: ظهر روز 
گذشته هواپيماى مذكور با دوسرنشين 
در هشتگرد ســقوط كرد. وى ادامه داد: 
مصدومان اين حادثه كــه يك آقا و يك 

خانم بودند، به سرعت به بيمارستان منتقل شدند.

برخورد سه خودرو در محور فيروز آباد- جم
6 كشته برجاى گذاشت

باشگاه خبرنگاران: سرپرست اورژانس كشور از تصادف در محور فيروزآباد- 
جم و كشته و زخمى شــدن 11 نفر در اين حادثه خبر داد. كوليوند سرپرست 
اورژانس كشور اظهار كرد: بر اثر برخورد سه خودرو با هم در حوالى ساعت 1:47 
صبح روز گذشته، شش نفر جان باخته و پنج نفر هم مصدوم شدند كه مصدومان 

توسط هفت دستگاه آمبوالنس به مراكز درمانى منتقل شدند.

سرنوشت نامعلوم 10 دستگاه پورشه قاچاق 
بعد از 5 سال

مهر: سرنوشت10 دستگاه خودروى پورشه قاچاق كه به دليل طى نكردن روال 
قانونى ثبت سفارش در سال 92 ضبط شده بودند، بعد از پنج سال همچنان در 
انتظار تعيين تكليف است. جمشيد قسوريان جهرمى رئيس سازمان جمع آورى 
و فروش اموال تمليكى در خصوص وضعيت 10 دستگاه خودروى پورشه اى كه 
در استان يزد توقيف شده بود، اظهار كرد: خودرو ها كه مدل 2014 هستند سال 
92 وارد كشور شده بودند. وى افزود: در آن زمان واردكننده اين خودروها، براى 
ثبت سفارش روال قانونى را طى نكرده بود، از اين رو در همان زمان خودروها 
توقيف شد. رئيس ســازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى ادامه داد: بعد 
از گذشت مهلت ترخيص خودروها، خودروهاى مورد اشاره در دسته كاالهاى 
متروكه قرار گرفت. جهرمى تصريــح كرد: اما با توجه بــه اينكه حجم موتور 
پورشه ها باالى 2500 سى سى بود و قانون ممنوعيت واردات خودرو هم اعالم 

شده بود، امكان فروش اين خودروها به عنوان كاالى متروكه وجود نداشت.
رئيس سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى گفت: اين خودروها همچنان 
در انبار نگهدارى مى شوند و براى فروش به شرط صادرات آن ها هم هنوز حكمى 

توسط مرجع قضايى صادر نشده است.

عامالن 20 فقره موبايل قاپى دستگير شدند
خط قرمز: فرمانده انتظامى مشهد از دستگيرى ســارق گوشى قاپ و مالخر 
اموال مسروقه و رمزگشايى از 20 فقره سرقت خبر داد. سرهنگ اكبر آقابيگى در 
تشريح اين خبر گفت: گزارش چند فقره گوشى قاپى در معابر مشهد و از داخل 
خودروهاى سوارى كه شيشه آن ها پايين بود، پليس را بر آن داشت طرح ويژه اى 
را براى شناسايى و دستگيرى عامل و يا عامالن اين سرقت ها اجرا كند. فرمانده 
انتظامى مشهد افزود: تيم هاى دايره تجسس كالنترى نجفى در اين مأموريت با 
پيگيرى سرنخ هاى به دست آمده از نحوه سرقت ها، عامل اصلى گوشى قاپى ها را 
چهره زنى و مورد شناسايى قرار دادند. سرهنگ آقا بيگى اظهار داشت: مأموران 
كالنترى نجفى در ادامه متهم را دســتگير كردند. سارق جوان در اعتراف هاى 
اوليه خود به پنج فقره گوشــى قاپى در محدوده بولوار پيروزى و خيابان هاى 
مركزى مشهد اعتراف و مالخر اموال مسروقه را به پليس معرفى كرد. فرمانده 
انتظامى مشهد گفت: بر همين اساس تيم دايره تجسس كالنترى نجفى، مالخر 
اموال مسروقه را نيز دستگير كرد كه وى به 15 فقره خريد گوشى هاى مسروقه 
از دو سارق ديگر نيز اعتراف كرد. سرهنگ آقابيگى خاطرنشان كرد: تحقيقات 

پليسى براى دستگيرى دو سارق ديگر نيز ادامه دارد.

حوادث جهان

هواپيماى آموزشــى در هشتگرد كرج 
سقوط كرده است و سرنشينان هواپيما 

كوليونــد در تشــريح حادثه ســقوط 
هواپيماى آموزشى در كرج گفت: ظهر روز 
گذشته هواپيماى مذكور با دوسرنشين 
در هشتگرد ســقوط كرد. وى ادامه داد: 

 

عقيل رحمانى: مــرد جوانى كه بــه بهانه 
اعطاى وام چهار درصد خارج از نوبت در مشهد 
كالهبردارى ميليونى را رقم زده بود، در شيراز 

دستگير شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه مرد كالهبردار چند 
وقتى بود به عنوان راننده آمبوالنس استخدام 
شده بود كه به همين واســطه مانور متقلبانه 

خود را آغاز مى كند.
او براى آنكه نقشــه كالهبردارى اش را كامل 
كند طورى در بين كادر درمانى بيمارســتان 
رفتار مى كرد كــه آن ها تصــور مى كردند او 
يكى از افراد پرنفوذ در صندوق قرض الحسنه 

بيمارستان است.
فرد كالهبــردار در ادامه چيدن پازل نقشــه 
كالهبردارى در كنــار هم، به طعمه هاى خود 
وعده مى داد كه در قبال سپرده گذارى، خارج 
از نوبت وام چهار درصدى و چند برابر سپرده 

تحويل آن ها خواهد داد. 
او در همين زمينه توانسته بود از يك پزشك 
بيمارستان 56 ميليون تومان وجه نقد دريافت 
كند و از يكى ديگر از شــاكيان پرونده تحت 
عنوان پرداخت وام ازدواج 20 ميليون تومان 

دريافت كرده بود.

وى براى آنكه همه چيز را عــادى جلوه دهد 
رســيد هايى را با نام و مشــخصات صندوق 
بيمارستان طراحى و در اختيار متقاضيان وام 
قرار مى داد. او حتى از متقاضيان ضمانت هاى 
بازپرداخت وام مانند چك، سفته و... دريافت 

كرده بود.
پس از آنكــه بيــش از 10 نفــر از نيروهاى 
بيمارســتان مذكور متوجه مى شوند تمامى 
وعده هاى داده شده براى پرداخت وام توخالى 
بوده است، با فرد كالهبردار تماس مى گيرند 
اما گوشى تلفن همراه او خاموش بوده و ردى از 

او در شهر پيدا نمى كنند.
بر همين اســاس كادر درمانى بيمارستان كه 
كاله بزرگى به سرشــان رفته بود با حضور در 
دادسراى ناحيه 2 مشــهد در اين زمينه طرح 

شكايت مى كنند.
پرونده بــه شــعبه 201 بازپرســى ارجاع و 
مستندات مورد ادعايى شاكيان توسط بازپرس 
مالزميان بررسى و در نهايت دستور شناسايى 
متهم در حالى صادر مى شــود كه معلوم شد 
فردكالهبردار حدود 180ميليون ضمانت در 
قبال وامى كه اصــًال در كار نبود از طعمه هاى 

خود دريافت كرده است.
تحقيقات پليسى در اين زمينه آغاز مى شود. در 
ادامه يك زن جوان كه با مرد كالهبردار ارتباط 
داشت مورد شناسايى پليس قرار مى گيرد. اما 
زن جوان در بازجويى ها مدعى مى شود كه من 
هم طعمه كالهبردارى هاى او شده ام. او با من 
در شبكه هاى اجتماعى آشنا و با وعده ازدواج به 
من نزديك شد. زن جوان ادامه داد: نه تنها او با 
من ازدواج نكرد بلكه بيش از 15 ميليون تومان 
هم از حســاب بانكى من به بهانه پرداخت وام 

برداشت كرد و پس از آن ديگر ناپديد شد.
ردزنى هاى فنى پليس ادامه داشــت تا اينكه 
پيگيرى يكى از سرنخ ها به شهر شيراز رسيد 
و مشخص شــد راننده آمبوالنس در آن شهر 

مخفى شده است.
به واسطه همين اطالعات بود كه نيابت قضايى 

صادر و متهم در مخفيگاهش دستگير شد.
وى پس از آنكه به مشهد منتقل شد، در شعبه 
201 بازپرســى اتهام كالهبــردارى، خيانت 
در امانت و جعل به او تفهيــم و با صدور قرار 
5 ميليارد ريالى راهى زندان شــد. رسيدگى 
به پرونده باتوجه به احتمال افزايش شــكات 

همچنان در دستگاه قضايى ادامه دارد.

كالهبردارى 139 ميليون تومانى در يك بيمارستان

طمع وام 4 درصدى، كادر درمانى را به دردسر انداخت

تسنيم: پليس آگاهى تهران بزرگ دو جوانى 
را كه با ربودن دو دستفروش قصد تجاوز و آزار 

و اذيتشان را داشتند، دستگير كرد.
29 تير ماه امسال دو پسر 18 ساله با مراجعه 
به كالنترى 152 خانى آباد به مأموران اعالم 
كردند كه سرنشــينان يك خودروى 206 
ســفيد رنگ، آن ها را به قصــد آزار و اذيت 

جنسى ربوده اند.
در ادامه پرونده به پليس آگاهى ارجاع شد و 
شاكيان پرونده (دو نوجوان 18 ساله) پس از 
حضور در اداره شانزدهم پليس آگاهى تهران 
بزرگ مدعى شــدند كه هر دو دســتفروش 
هســتند و در مسير برگشــت به خانه مورد 
ربايش قــرار گرفته انــد. يكــى از آن ها در 
تشــريح دقيق واقعه گفت: 30 دقيقه بامداد 
29تيرمــاه زمانى كه در حــال جمع كردن 
بساط دستفروشى بوديم، ناگهان يك 206 
سفيد رنگ با دو سرنشين در مقابل ما توقف 

كرد و با تهديــد چاقو هر دو نفر ما را ســوار 
ماشين كردند. آن ها ما را به اتاقكى در پشت 
بام يك كارگاه در منطقه نعمت آباد برده و در 
آنجا با ضرب و شتم و تهديد چاقو، قصد آزار و 

اذيت ما را داشتند.
دســتفروش 18 ســاله ادامه داد: در حال 
كتك خوردن بودم كه متوجه شدم چاقويى 

زير فرش قرار دارد.
چاقو را برداشــتم و به قصد دفاع به يكى از 
آدم ربا ها حمله ور شدم؛ چاقو در سينه يكى 
از آن ها فرو رفت. در حالى كه لباس هايم را از 
تنم در آورده بودند موفق شدم به همان وضع 
از اتاقك فرار كنم و خودم را به خيابان برسانم.

شروع به داد و فرياد و كمك خواستن كردم، 
دو جوان پس از من از اتاقك خارج شده و از 

محل متوارى شدند. 
معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى 
تهران بــزرگ در توضيح روند شناســايى و 

دستگيرى متهمان پرونده گفت: كارآگاهان 
به محــل رفتنــد و تصاويــر دوربين هاى 
مداربسته كارگاه را بازبينى كرده و بر همين 
اساس مشخص شــد كه اظهارات شاكيان 
پرونده واقعيت دارد. در ادامه، با شناســايى 
مالك خودروى 206، يكى از متهمان به نام 
بهنام (27 ساله) كه ساكن منطقه نعمت آباد 
بود، تحت تعقيب قرار گرفت. در همين راستا 
بهنام به همــراه متهم پرونده ســوار بر يك 
دستگاه خودروى وانت روز جمعه 12 مرداد 
دستگير و به اداره شــانزدهم پليس آگاهى 

تهران بزرگ منتقل شدند.
متهمان در تحقيقات اوليه منكر هرگونه اقدام 
به آدم ربايى و تالش براى آزار و اذيت بودند، 
اما پس از مواجهه حضورى با دو شاكى پرونده 
و همچنين مشــاهده تصاويــر دوربين هاى 
مداربســته كه آن ها را در حــال انتقال دو 
نوجوان بــه داخل كارگاه نشــان مى داد، به 

ناچار لب به اعتراف گشــودند و به ربودن دو 
نوجوان 18 ساله با انگيزه آزار و اذيت اعتراف 
و عنوان كردند كه در آن شــب، شرب خمر 
كرده و در وضعيت روحى و روانى نامناسبى 

بوده اند.
بهنام كه از ناحيه ســينه مورد اصابت چاقو 
قرار گرفته بــود، در اظهاراتش گفت: زمانى 
كه چاقو به سينه ام فرو رفت دچار خونريزى 
شديد شدم و بسيار ترســيده بودم؛ همراه با 
دوستم سوار ماشين شــديم و خودمان را به 

بيمارستان رسانديم.
ســرهنگ كارآگاه علــى وليپــور گودرزى 
معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى 
تهران بزرگ گفت: متهمان بــا قرار قانونى 
صادره از سوى بازپرس شعبه نهم دادسراى 
ناحيــه 27 تهران و جهت انجــام تحقيقات 
تكميلــى در اختيار اداره شــانزدهم پليس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفتند.

با مقاومت دو نوجوان دستفروش در مقابل شياطين مست

نقشه دو شرور براى تجاوز برمال شد 
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گفت و گو با محمد ملتجى به بهانه آغاز به كار 
سيزدهمين دوره جشنواره «تئاتر مردمى بچه هاى مسجد» در قزوين

تئاتر مسجدى نياز جامعه ماست

آيت اهللا«سيد ابوالقاسم خويى» 17 مرداد 1371 
دارفانى را وداع گفت

از «خوى» تا «نجف» 
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گفت وگو با محمدحسين جعفريان
 درباره «مزار شريف» تنها فيلم سينمايى 

مربوط به فاجعه 17 مرداد 77

چه كسى 
ما را كشت؟

ماجراى نجات «اهللا مدد شاهسون»، تنها بازمانده فاجعه 17 مرداد 77
 به روايت كسى كه او را تا مرز ايران همراهى كرد
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چهار شنبه  17 مرداد 1397
 25 ذی القعد   ه 1439 8 آگوست 2018  سال سی و یکم  شماره 8753 

مردم

روایت

قهرمان ماجرای نجات تنها بازمانده سفارت ایران را 
هیچ کس نمی شناسد و کسی سراغش را نمی گیرد

من هنوز کارت اقامت در ایران ندارم!
خانواده نادری همان قدر که در 20 روز همراهی تنها بازمانده ســفارت 
ایران ماجرا و داســتان داشــته اند، موقع ورودشــان به ایران برایشان 
اتفاقات عجیب رخ داده است. نادری تعریف می کند: ما یکی دو روز بعد 
به همراه یک قاچاقچی از مرز زابل وارد ایران شــدیم. یادم هست یک 
بیابان بی آب و علف پیش رویمان بود. شبانه وارد ایران شدیم که نکند 
نیروهای انتظامی ایران ما را با طالب ها اشــتباه بگیرند و به ســمتمان 
شلیک کنند. شب در خانه یکی از همان قاچاقچی ها ماندیم. صبح دایی 
ســید جعفر با همان بنده خدا رفت به یکی از مقرهای ســپاه وماجرا را 
تعریف کرد. غافل ازاینکه شاهســون همه چیز را برایشان گفته و آن ها 
منتظر بودند. بــا کلی عزت و احترام آمدند دنبالمــان و با یک تویوتا 
رفتیم تــا زاهدان. هرجاهم که جلویمــان را می گرفتند، راننده کارتی 
را نشــان می داد، سرباز احترامی می گذاشت و مسیر را ادامه می دادیم. 
باالخره یک تعداد آدم با لباس افغانستانی نشسته بودند در یک ماشین. 
حق داشــتند شــک کنند. در زاهدان ما را بردند در هتلی مستقرمان 
کردند. یک عکس از ما گرفتند و کارت تردد صادر کردند که تا مشهد 

مشکلی نداشته باشیم.

 می خواستم بروم عکاسی ولی ویزای کار نداشتم!
سید احمد و خانواده اش باالخره رنگ سفر بی زحمت و رنج را می بینند 
و راحت به مشــهد می رســند. از او می پرســم که اینجا َکس و کاری 
داشــتید یا باید زندگی را از صفر شــروع می کردید که پاسخ می دهد: 
دو تا از دایی هایم در مشــهد بودند و من در خانه آن ها اقامت می کردم. 
همان روزهای اول هم برای خودم کاری دســت و پا کردم. می خواستم 
بروم عکاســی. باالخره تجربه اش را داشتم، اما چون ویزای کار نداشتم، 
نمی شــد. ناچار رفتم و شاگرد نقاش شدم که تا همین اآلن ادامه دارد. 
این بی جا و مکانی و شــبه آوارگــی اذیتم می کرد. دایی های من دختر 
داشــتند و نامحرم بود. هم برای آن ها ســخت بود و هم برای من. یکی 

دوسال بعد ازدواج کردم و خدا به من سه فرزند دختر داده.

 مادرم فوت کرد، اما چون مدرک نداشــتم، نتوانستم بروم 
افغانستان

چندسالی از ماجرای سفارت می گذرد و مسائلی که مبهم مانده، روشن 
می  شــود و وقت قدردانی از کسانی می رســد که جان خود را به خطر 
انداخته اند و یک شــهروند ایرانی را صحیح و ســالم به خاک کشورش 
رســانده اند. تنها کاری هم که می شود برای این خانواده انجام داد، این 
است که مجوز اقامتشان در ایران صادر شود، اما هیچ نامی از سید احمد 

نادری به میان نمی آید و هیچ کس حتی سراغی از او نمی گیرد. 
نادری می گوید: برای هرکســی که در آن ماجرا کمک کوچکی کرده 
بــود، کارت اقامت صادر کردند و مجوز حضــور در ایران دادند، جز 
من. اصاًل وقتی ماجرا را برای مســئوالن افغانستانی و ایرانی تعریف 
می کردند، هیچ نامی از من نبردند و نگفتند که چه طور جانم را برای 
حفاظــت از یک ایرانی به خطر انداختــم. برای بی ربط ترین آدم های 
ممکن اجازه اقامت صادر شــد، ولی سر من بی کاله ماند. حتی کسی 
نیامد که تشکری از من بکند. من آخر تا ِکی در ایران دزدکی زندگی 
کنم و از حقوق اولیه ام محروم باشــم؟ شــما نمی دانید که به خاطر 
نداشــتن اقامت چه برسر من آمده است. همیشه با این ترس زندگی 
کرده ام کــه نکند یک روز من را از ایران بیرون کنند. دخترهای من 
تا همین چند سال پیش از تحصیل محروم بودند، چون هیچ مدرک 
شناسایی نداشتیم که ارائه بدهیم. باور می کنید من 18سال از دیدن 
مادرم محروم شدم؟ زمانی که برای درمان بیماری قلبی اش به ایران 
و مشهد آمد، توانستم ببینمش. بعد هم که به افغانستان رفت و فوت 
کرد، آن وقت من به عنوان پسر بزرگش، آنجا نبودم که زیرتابوتش را 
بگیرم. این درد را هیچ کس نمی فهمد و نمی تواند درک کند. در طول 
این ســال ها کلی این در و آن در زدم، ولی فایده نداشت. زمانی که 
داشتند فیلم مزارشریف را می ســاختند، من کنار آقای برزیده بودم 
و مشــاوره می دادم. یک روز رفتیم پیش مســئول فرهنگی سفارت 
افغانســتان و بچه های فیلم کلی ســفارش مــن را کردند، ولی هیچ 
عایدی نداشــت. آقای منوچهر شاهسواری گفت نامه بنویس من به 
دســت مسئوالن می رســانم، اما باز هم هیچ خبری نشد. مدیرتولید 
فیلم مزارشریف به من گفت که چه قدر پول می خواهی به تو بدهیم؟ 
گفتــم چیزی نمی خواهم. فقط کاری کنید کــه اقامت من در ایران 
درســت شود. چند سال قبل اعالم کردند آن هایی که مدرک ندارند، 
بیایند و اقامتشــان را بگیرند، اما همزمان شــد بــا تولد دختر من و 
ترجیح دادم که آن پول را خرج بیمارســتان همسرم کنم تا اقامت. 
عاقالنه ترین کاری که می شــد انجام داد، همین بود. چند ســال بعد 
هم همین ماجرا تکرار شــد و مِن کارگر نقــاش که روزمزد هم کار 
می کنم، این پول های سنگین 16، 17 میلیونی را از کجا بیاورم؟ من 
مانده ام که چرا کســی از من سراغی نمی گیرد و نمی آید حالی از من 
بپرسد؟ اصاًل هنوز برایم سؤال  است من که جزو شخصیت های اصلی 
این داستان بودم، چه طور حذف شدم و کسی از من یادی نمی کند؟

 همه دغدغه من بیماری دختر کوچکم است
دغدغه این روزهای ســید احمد، دختر 6 ســاله اش است که با یک 
بیماری مادرزادی و مشــکل کوچک در قلبش به دنیا آمده است و او 
از پس هزینه های درمانش برنمی آید. از آن بدتر این اســت که چون 
مدرک شناســایی ندارد، حتی بیمارســتان  هم بستری اش نمی کند: 
»دختر کوچِک من با یک بیماری به دنیا آمد و قلبش مشــکل دارد. 
یک زمانی به خاطر کمبود تنفس و مشکالت دیگر مدام غش می کرد. 
یک روز که حالش خیلی بد شــد، بردیمش بیمارســتان. گفتند باید 
عمل شــود. هزینه اش هم اینقدر زیــاد بود که پرداختش از توان من 
خارج بود. جدای از این اصاًل بســتری اش نمی کردند. بچه داشــت از 
دســت می رفت. خدا به دکترش خیر بدهد، گفت سید تو اقدام کن، 
خدا خودش درست می کند. رئیس  بیمارستان هم لطف کرد و هرجور 
که بود، دخترم را بستری کرد. البته اگر بیماری اش و کاری را که من 
برای آقای شاهسون کردم در شبکه های اجتماعی منتشر نمی کردم، 
دخترم از دست رفته بود. چون بچه های میزبانان خورشید آن عکس 
را دیــده بودند و آمدند کمک من. اآلن دوباره مشــکلش عود کرده و 
احتماالً یک هزینه 16، 17میلیون تومانی روی دســت من می گذارد 
که ندارم بدهم. داســتان بستری کردنش را هم که خودتان می دانید. 
مدرک ندارد. من درخواســت زیادی ندارم، فقط اینکه بنشینند پای 
صحبت هایم و بفهمند که من هم در آن ماجرا نقش اصلی را داشــتم. 
یا اقامتم را درست کنند، یا کمک کنند من تا افغانستان بروم و برای 
خودم و خانواده ام گذرنامه بگیرم و قانونی وارد ایران شــویم تا دیگر 

این مشکالت را نداشته باشیم.

 آقای نادری شما در مزارشریف متولد و 
بزرگ شدید یا در جای دیگر افغانستان؟

مــن ســال1356 در کابل به دنیا آمــدم. پدرم 
اهل جوزجان در والیت ســرپل بود و مادرم اهل 
مزارشــریف بود. من در یک خانواده پر جمعیت 
بزرگ شدم و هشــت فرزند بودیم. پدرمان معلم 
ادبیات فارسی بود و دستی بر قلم داشت و گاهی 
شــعر می گفت. من حدود 6، 7 ســاله بودم که 
دوبــاره بنابه دالیلی به کابل مهاجرت کردیم. آن 
زمان حقوق معلمی کفــاف زندگی ما را نمی داد 
و پدرم عصرها با ریکشا در جاده »ِمی وند« مسافر 
جابه جا می کرد؛ اما مجــدد اتفاقاتی افتاد که باز 
مجبور شــدیم برگردیم به همان والیت خودمان 

یعنی مزار.

  امنیت کابل و دیگر شهرهای افغانستان 
چه طور بود؟

امنیــت ما بی نهایت خوب بــود و هیچ خبری از 
جنگ و درگیری نبود. مردم در آرامش کارشــان 
را می کردند و هرازچندگاهی در برخی از شهرها 
بین احزاب نبردهایی درمی گرفت که مخل زندگی 
کســی نبود. در کابل هم گاهی اوقات نیروهای 
گلبدین حکمت یار راکت پرانی می کردند و هیچ با 
خودشان فکر نمی کردند که شاید این موشک به 

بازار یا خانه مردم اصابت کند.

 آن اتفاقی که شما وخانواده تان را دوباره 
به مزارشریف برگرداند چه بود؟

من 14ساله بودم که برگشتیم مزارشریف. دلیلش 
هم درگیری هایی بود که بین احزاب و افرادی مثل 
مسعود و دوسُتم و مزاری شکل گرفت. درواقع آغاز 
دوره هرج و مرج کشورمان بود. امنیت کابل دیگر 
از بین رفته بود و هرلحظه می دیدی که موشک یا 
راکتی به جایی می خورد و منفجر می شود. دیگر 
آنجا جای زندگی نبــود و برای همین مهاجرت 
کردیم به ســمت شمال افغانســتان که منطقه 
امن تری بود. چون ژنرال دوستم آن جا را منطقه 
خودمختار اعالم کرده بود و کسی جرئت نزدیک 
شدن نداشــت و درگیری های کمی داشت. ما با 

همان یک دست لباس تنمان از کابل فرار کردیم.

 درمــزار هم زندگی تان به روال ســابق 
برگشت و دوباره به آرامش رسیدید؟

تقریباً بله؛ آن زمان چون جنگ و درگیری بود و 
درآمدها خیلی مناســب نبود، من به عنوان پسر 
بــزرگ خانواده باید کار می کــردم و کمک خرج 
می شدم و برای همین بیشتر از سیکل نتوانستم 
درس بخوانــم. پدرم دوباره برگشــت ســرکار 
معلمی اش و من هم در عکاس خانه پسرعموهایم 
مشغول به کار شدم و گاهی هم کنار خیابان کتاب 

می فروختم.

 از زمانی که شــما برگشــتید به زادگاه 
مادری تان، یعنی مزارشــریف، تا موقعی که 
طالبان وارد آن شهر شد چندسال طول کشید؟

اگر اشــتباه نکنم پنج ســال. یادم هست که 20 
سال بیشتر نداشتم و روزی که این خبر بین مردم 
پخش شــد که طالب ها آمدند و وارد مزارشریف 
شدند، من کنار خیابان کتاب بساط کرده بودم و 
وقتی دیدم که اوضاع خیلی خوب نیست، سریع 
برگشتم سمت خانه. ما اصالً به صدای تیر و تفنگ 
عــادت کرده بودیم. فکر می کنم حدود ســاعت 
10/30 صبح بود که صداها خیلی نزدیک شــد 
و بعد هم طالب ها وارد شــهر شدند. البته این را 
هم بگویم که موضوع طالبان بــرای ما آن زمان 
خیلی بیگانه نبود و از روزی که نبردهایشان را در 
افغانستان شروع کرده بودند ما جسته و گریخته 
چیزهایی از آن ها شنیده بودیم. اگر اختالف نظر 
دوسُتم با یکی از فرماندهانش و بعد فرارش نبود، 
شاید مزارشریف به این راحتی ها به اشغال طالب ها 

درنمی آمد. 

 یعنی هیچ درگیری بین نیروهای طالبان 
و بقیه شبه نظامیان شکل نگرفت، وقتی وارد 

مزار شدند؟
اصالً. نیروهای دوســُتم و بقیه فرماندهان خیلی 
راحت تسلیم شدند و کل شمال افغانستان شاید 
ظرف 10، 12 ساعت به اشــغال طالبان درآمد. 
آن ها بار اول با همکاری ملک وارد شــهر شدند و 
سه روز با هم به خوبی و خوشی درشهر بودند، تا 
اینکه یک گروه از شــیعه های حزب وحدت علیه 
طالبان اعالم جنگ کرد و با آن ها جنگید و سایر 
نیروها هم ناگهان با آن ها جنگ را شروع کردند و 
ورق برگشت. طالبان 6 ماه بعد به تالفی آن نبرد و 
شکستی که خورده بودند، به طرز وحشیانه ای وارد 
شهر شدند و نیروهای نظامی را کشتند. بعد هم 
بی رحمانه سراغ مردم آمدند و هرکسی که تفنگ 
به دست گرفته بود، از هزاره ها وشیعه ها گرفته تا 
بقیه اقوام، را کشتند. طوری شده بود که جنازه ها 
را کنار خیابان ریخته بودند و ســگ ها می آمدند 

گوشت آدم می خوردند. 

 شما که شــیعه بودید، نمی ترسیدید که 
سراغتان بیایند؟

می ترسیدیم. آخر از بقیه شنیده بودیم که طالبان 
شــیعه ها را به رسمیت نمی شناســد و آزارشان 
می کند. بخصوص اینکه ما ســید هم بودیم و در 
مزارشریف حسینیه داشتیم. واقعاً نگران جانمان 
بودیم. چون داشــتند خانه به خانه جلو می آمدند 
و امکان داشــت که یک نفر از اهالی شــهر، ما را 
لو بدهد. در این گیر و دار و ترســی که داشتیم، 

کارمند سفارت ایران هم به ما پناهنده شد.

 خودتان رفتید ســراغ ماجــرای اصلی؛ 
می گویند سفارت در همان لحظه اول اشغال 
شد و کارمندهایش را شهید کردند، شما از 

ماجرای سفارت اصالً خبر داشتید یا نه؟

طالب ها همان بیســت دقیقه نیم ساعت اول وارد 
ســفارت شــده بودند و کارمندها را شهید کرده 
بودند. خانواده ما یک رابط در ســفارت داشــت. 
دایی مان سید جعفر، چندین ســال راننده آنجا 
بود. چندساعت قبل تر از این واقعه، او چند نفری 
از کارمندان را از ســفارت خارج کرده و نوبت به 
بقیه نرســیده بود. ساختمان سفارت هم از خانه 
ما600-500 متر بیشــتر فاصله نداشت و از هیچ 
چیز آگاهی نداشتیم. ما این ماجراها و اتفاقاتی که 
افتاد را از زبان شاهسون، تنها بازمانده کنسول گری 

شنیدیم. 

 یعنی آقای شاهسون می دانست خانه تان 
کجاست و با قصد و نیت قبلی به آنجا آمد؟

نه! شاهســون و یکی ازهمراهانش داشــتند در 
کوچه می رفتند که ما از پنجره باالی حسینیه او 
را دیدیم. من که او را نمی شــناختم، ولی دایی ام 
بالفاصله او را شــناخت. او را صدا زد و شاهسون 
سید را شناخت و بدو بدو برگشت سمت در خانه 
و وقتی که هردوطرف از هم دیگر مطمئن شدیم 

وارد خانه شد. 

 آقای شاهسون زخمی شده بود، درست است؟
تیر به پایش خورده بود اما زخم نســبتاً سطحی 

برداشته بود و خیلی حاد و کشنده نبود.  

 در آن گیر ودار و ترس و اضطراب، شــما 
حاال یک عضو دیگر هم داشتید که طالبان 
به  و  داشت خانه به خانه دنبالش می گشت 
خونش تشنه بود. شما می توانستید او را به 
راحتی تحویل بدهید، ولی این کار را نکردید.

ما افغانستانی ها با شــما کلی اشتراکات قومی و 
فرهنگــی داریم و هیچ وقت بــه ذهنمان خطور 
نمی کند در مشکالت شما را تنها بگذاریم. آقای 
شاهســون بارها در مصاحبه هایــش گفته تنها 
شانسش این بوده که یک خانواده شیعه مقید به 
احکام اسالمی به او پناه دادند. واقعاً هم همین طور 
است. ما می توانستیم او را تحویل طالبان بدهیم 

و خودمان را بیمه کنیم. ولی این کار را نکردیم.

 از همان اول تصمیمتان این بود که بیایید 
سمت ایران یا وقتی که آن کارمند ایرانی به 

شما پناهنده شد، مجبور شدید کوچ کنید؟
 روز اولی که شاهســون به خانه مان پناهنده شد، 
دایی ام گفت من او را تحویل نیروهای اســالمی 
و شیعه بیرون مزارشــریف می دهم، آن ها چون 
با ایران رابطــه دارند می توانند به او کمک کنند. 
رفتند و بیرون مزار طالبان بازداشتشان کردند و با 
لطایف الحیلی خودشان را َدر برده بودند. سه روز 
بعد که طالبان خانه به خانه داشت دنبال مخالفان 
خودش و این کارمند سفارت می گشت، خطر را 
حس کردیم و دورهمی تصمیم گرفتیم که برویم 
ایران. چون دیگر نمی شد و نمی توانستیم در جایی 
که طالب ها هســتند و قوانیــن عجیب و غریبی 
می گذارند، زندگی کنیم. برای همین من، مادرم، 
دایی سید جعفر و زن دایی هایم با چند بچه قد و 
نیم قد راه افتادیم به سمت شبرغان. ده یازده نفر 
شدیم. جایی که پدرم قبل از آمدن طالبان به مزار 

رفته بود آن جا.

 با آقای شاهسون چه کار کردید که لو نرود 
ایرانی است؟

یک پیراهن و تنبان افغانی دادیم تنش کرد و یک 
جلیقه کهنه هم رویش پوشید. از حسینیه هم یک 
دستمال سیاه پیدا کردیم و به سبک افغانی ها به 
سرش بست. چون زبان پشتو و ترکی ازبکی بلد 

نبود، گفتیم تو اصالً حرف نــزن و ادای الل ها را 
دربیاور. معموالً هم شبیر، پسر دایی من که اآلن 
در آمریکاســت، را می دادیم بغلش و در ایست و 
بازرسی ها هم به بهانه اینکه بچه دستشویی دارد، 

خودش را از معرکه دور می کرد.

 به شما و خانواده تان اعتماد کرده بود یا 
نه؟

راستش را بخواهید نه. هنوز ته دلش چرکین بود 
و می ترسید و تا حدودی حق داشت. بعد از اینکه 
به آخر مسیر رسیدیم و 19، 20روزی گذشته بود، 
تــازه کم کم به ما اعتماد کرده بود و می گفت اگر 

شما نبودید، معلوم نبود چه بر سرمن می آمد. 

 مسیری که می خواستید تا مرز ایران طی 
کنید، راه معمولی بود که باید می رفتید یا 
مجبور بودید راهتان را طوالنی کنید که گیر 

طالبان نیفتید؟
تقریباً همان راهی بــود که همه می رفتند. اصاًل 
بگذارید بگویم از چه شــهرهایی گذشــتیم. اول 
رفتیم شبرغان، بعد ســرپل و در آخر هم هرات. 
می خواستیم شاهســون را تحویل احزاب شیعه 
بامیان بدهیم. آن هــا او را بدهند به دولت ایران. 
روزی هم که رســیدیم به سرپل او و پسرعمویم 
راهی بامیان شــدند، هنوز به شهر نرسیده بودند 
که فهمیدند طالبان آنجا را هم تصرف کرده است. 
دوباره برگشتند جایی که ما بیتوته کرده بودیم. 
آن جا بود که دیگر عزممان جزم شــد که برویم 
سمت هرات و بعد مرز ایران. حتی یادم هست با 
همه خداحافظی کرد و اشک می ریخت. اصالً فکر 

نمی کرد که جان سالم به در ببرد و زنده بماند. 

 در مسیری که داشتید می رفتید سمت 
شــبرغان، به پُســت طالب ها و ایست و 

بازرسی هایشان نخوردید؟
اتفاقاً یکی ازبد ترین خاطرات سفر ما همین است. 
مــا صبح با یک اتوبوس بنــز302 راه افتادیم که 
برویم شبرغان. نزدیکی فرودگاه ما را نگه داشتند 
و یک طالب عصادار که لنــگ می زد، از اتوبوس 
آمد باال و شــروع کرد به پرس و ســؤال  که کجا 
می روید و از کجا می آیید؟ به شاهسون که رسید 

و ســوالش را پرســید، رنگ او مثل کاغذ سفید 
شــد. در واقع همه مان ترسیده بودیم و خدا خدا 
می کردیم که واکنشی نشان ندهد. برای بار دوم 
سؤالش را تکرار کرد. به دایی ام گفتم اگر بار دیگر 
از او بپرسد، شاهسون لو می رود. ناگهان سید بلند 
گفت: مالصاحب! این مرد برادر من و گنگ است. 
نمی تواند حرف بزند. مادرم هم دنباله حرف دایی 
را گرفت و گفت از این که الل اســت داری سؤال  
می پرسی؟ فقط ذکر می گفتیم که اتفاق خاصی 

نیفتد.  

 گفتید که پدرتان قبل از ورود طالبان به 
مزار در شبرغان بود، در ادامه مسیر همراه 

شما آمدند یا همان جا ماندند؟
ما در شبرغان رفتیم خانه عمویم و دو شب ماندیم. 
روز اول وقتی پدرم شاهسون را دید، تعجب کرد 
وبعــد از اینکــه دایی ام داســتان را تعریف کرد، 
درجریان کار قرارگرفت و از آن جا به بعد او شــد 
بلد راه ما. چون بارها کامیون های مهاجران افغانی 
که می رفتند سمت ایران را از این مسیر عبور داده 
بود. پدرم پشتو را کامالً مسلط بود و حتی تدریس 
می کرد. ترکی ازبکی را هم به خوبی یاد داشــت. 
چون در اســتانی به دنیا آمده بود که همه ازبک 
بودند. یادم هست یک بار سر سفره آقای شاهسون 
گفت که من پشــتو بلدم و می توانم گلیمم را از 
آب بیرون بکشــم. پدرم یکی دو سؤال  ساده از او 
کرد، ولی او نتوانست جواب بدهد. ترکی ازبکی را 
هم متوجه نشد و فقط انگلیسی را فهمید. پدرم 
گفت که شما به هیچ عنوان با کسی صحبت نکن 
که خطرناک است و لو می روی. هم جان خودت 
را به خطر می اندازی و هم ما را. پدرم حتی رفت 
از والی طالبان در شبرغان دست خط گرفت که ما 
برادری داریم که کر والل است و نیروهای نظامی 

آزارش ندهند.

 ایــن مســیر را پیاده می آمدیــد یا با 
چه کار  را  راهی؟اسکانتان  بین  ماشین های 

می کردید؟
ما هیچ مسیری را با پای پیاده نیامدیم. در شهرها 
ماشین می گرفتیم و تا مقصد بعدی می آمدیم. از 
کامیون باری گرفته تا جیپ های روسی که فقط 
آن ها زورشان می رسید این جاده های کوهستانی 
را طی کنند. برای اسکان هم در بعضی از شهرها 
آشنا و فامیل داشتیم که می رفتیم خانه آن ها. در 
یکی از شهرها مثالً پدرم با یک ازبک دوست شد 
و رفتیم خانه اش. اگرهم کسی را پیدا نمی کردیم، 
به هتل و مســافرخانه نمی رفتیــم. اصالً جرئت 
نمی کردیم که با یک ایرانی که طالبان  به خونش 
تشنه است، وارد جمع های شلوغ بشویم. می رفتیم 

یک گوشه ای پیدا می کردیم و می خوابیدیم. 

 به راحتی به مرز ایران رســیدید یا باز هم با 
طالب ها روبه رو شدید و نزدیک بود که لو بروید؟

خیلی راحت نرسیدیم. آقای شاهسون پاسپورتش 
را همراه داشت و ما آن را در بقچه هایمان مخفی 
کرده بودیــم که پیدایش نکنند. یک بار نمی دانم 
چرا گذرنامه را در جیبش گذاشته بود. طالب ها آن 
را پیدا کردند و خیلی کنکاش نکردند که بدانند 
چیســت. بار دیگر هم موقع نماز خواندن نزدیک 
بود لو برود. آخر بلد نبود مثل سنی ها نماز بخواند. 
دفعه آخر هم در منطقه جمعه  بازار برای من اتفاقی 
افتاد. چون جوان بودم می خواستند من را نگه دارند 
که سربازشــان بشــوم. پدرم هم هرچه با آن ها 
صحبت کرد فایده نداشــت و با قنداق تفنگ به 
جانش افتادند. آن سربازی که من را نگه داشته بود، 
همه را راهی کرد. کامیون یواش یواش راه افتاده 

بود و پدرم به راننده گفته بود که تند نروی. رفتم 
با فرمانده صحبت کردم و نامه والی شــبرغان را 
نشانش دادم که همان موجب شد من را رها کنند.

 و سرانجام بعد از کش وقوس های فراوان 
به هرات رسیدید؟ 

بله؛ بعد از تحمل کلی استرس و رد کردن انواع و 
اقسام خطرها و بازی با جانمان، سرانجام به هرات 
رســیدیم. این شهر خیلی وقت بود که به اشغال 
طالبان درآمده و اوضاع خیلی آرامی داشت. طوری 
که شاهســون با آن وضعیتی که داشت، شهر را 
با دوچرخه دور مــی زد. جنگ و درگیری خیلی 
درآن کمتر بود. آقای شاهســون در طول مسیر 
مدام می گفت که من اگر زنده و ســالم به هرات 
برسم، آنجا آشنایی دارم که می تواند من را به ایران 
برساند. می گفت اصالً می روم کنسولگری ایران در 
آن جا که هنوز فعال اســت. آن آشنا هم مستأجر 

سال های دورش در ایران بود. 

 آن دوست آقای شاهسون که کلی روی 
کمکش حساب کرده بود را توانستید پیدا 

کنید یانه؟
در بازار، صرافی داشــت و خیلی راحت پیدایش 
کردیم و رفتیم خانه اش دو سه روزی ماندیم. اما 
قبل از آمدن ما به شهر اتفاق بد دیگری افتاده بود.

 چه اتفاقی؟
عده ای به سمت کنســولگری ایران حمله کرده 
بودند و آن جا را به آتش کشیده بودند. کارمندهای 
سفارت هم رفته بودند ایران و کسی نبود. درواقع 
نقشه ای که شاهسون کشــیده بود، نقش برآب 
شد. ما بعد از 20 روز مسافرت، حدود ساعت های 
11ظهر رســیدیم هرات و این اتفاق ساعت 10 
افتاده بود. کل برنامه خروج ما از خاک افغانستان 
به هم ریخت. چون قرار بود شاهسون ما را هم به 
سفارت معرفی کند و اگر امکان داشت یک جوری 

از مرز خارجمان کنند. 

 خودش باالخره چه طور توانســت از مرز 
خارج شود، شما و پدرتان کمکش کردید یا 

همان دوست صرافش؟
من و پدرم او را تحویل دوســتش در هرات دادیم 
و گفتیم که مأمور یت ما سالم رساندنش تا اینجا 
بود که به نحو احسن انجام دادیم. کل این 20 روز 
را با اســترس و نگرانی َسر کردیم. اگر یک درصد 
لو می رفت که او ایرانی اســت و ما داریم کمکش 
می کنیــم، طالب ها به صغیــر و کبیرمان رحم 
نمی کردند. آن زمان در مرز اسالم قلعه چهارشنبه 
بازاری بود که افغانی ها و ایرانی ها در آنجا بســاط 
می کردند و جنس می فروختند. دوست او هم برای 
خودش نیمه تاجری بود. روز موعود یک گاری داد 
دست شاهسون و روی آن را پر از جنس کرد. انگار 
که او کارگر است. خودش هم با فاصله از او حرکت 
می کرد. به شاهسون سپرده بود که وقتی به مرز 
رسید، خودش را بیندازد طرف ایران و گذرش را 
به ســرباز نشان بدهد و بگوید که فقط من را ببر 
پیش فرمانده ات. آخر شاهسون لباس افغانی تنش 
بود و هیچ کس به فکرش نمی رسید که او ایرانی 
باشد. همین کار را هم کرد و باالخره بعد از یک ماه 

پر استرس به کشور خودش بازگشت.

 شما چرا با او نرفتید؟
نمی شد. ما هیچ مدرکی همراهمان نداشتیم. فقط 
خودمان بودیم و لباس تنمان. در آن اوضاعی که 
طالبان به کل افغانستان مسلط بود، اگر این طور 
وارد ایران می شدیم، می گرفتنمان و معلوم نبود 
که چه  برســرمان می آمد. بعد از رفتن شاهسون 
هم، پدرم به مزارشریف برگشت و با من و بقیه به 
ایران نیامد. چون چندتایی از برادر و خواهرهایم، 
هنوز آن جا بودند و او هم نگران حالشان بود. مادرم 
هم که در شــبرغان مانده بود. چند روزی بعد از 
رفتن آقای شاهسون، ماهم با یک قاچاقچی راهی 

ایران شدیم. 

برش

به شاهسون سپرده بود که وقتی 
به مرز رسید، خودش را بیندازد 
طرف ایران، گذرش را به ســرباز 
نشــان بدهــد و بگوید کــه فقط 
من را ببر پیــش فرمانده ات. آخر 
شاهسون لباس افغانی تنش بود 
و هیچ کس به فکرش نمی رســید 
که او ایرانی باشــد. همین کار را 
هم کرد و باالخره بعد از یک ماه به 

کشور خودش بازگشت
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 مردم/ حامد کمالی  17مرداد 1377 سفارت 
به دست  افغانستان  مزارشــریف  در  ایران 
طالبان اشغال شد و 9نفر از کارمندان آن به 
دست شبه نظامیان به رگبار بسته و کشته 

شدند. 

حدود 20 سال اســت که این ماجرا از زبان 
تنها بازمانده آن جمع روایت می شــود؛ اما 
حادثه سفارت ایران و نجات تنها ایرانی زنده 
مانده، یک راوی دیگر هم دارد که روایتش را 
سال هاست کسی نشنیده است و حتی هیچ 

اسمی از او برده نمی شود. 
سید احمد نادری؛ راوی ای که برای شنیدن 
داستان تازه اش از ماجرای سفارت ایران در 
مزارشریف، راهی انتهای خیابان گلشهر در 

مشهد شدیم.
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 ماجرای نجات تنها بازمانده کنسولگری ایران درمزارشریف
به روایت کسی که او را تا مرز ایران همراهی کرد

20 روز اضطراب
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 حوزه  در جنگ جهانى 7 ســاله عليه مقاومت 
اسالمى و سوريه، نخبگان و علماى سورى در جهت 
ارتقاى بصيرت مــردم در مقابل توطئه هاى پنهان 
و پيداى جبهه غربى عربى و صهيونيســتى سهم 
بســزايى داشــته اند. نگاهى به تاريخچه حوزه هاى 
علميه در سوريه نقش ارزشمند حوزويان سورى اعم 
از شيعه و ســنى را در دفاع از ملت و كيان سوريه 
در دوران جنگ تحميلى سوريه برجسته تر مى كند.

 حوزه علميه حلب قديمى ترين حوزه علميه سوريه
از جمله مناطق و شهرهاى مهم شامات كه تأسيس 
حوزه علميه در آن قدمت تاريخى دارد حوزه علميه 
حلب است. حلب مشهورترين منطقه شامات است 
كه از سى قرن قبل از ميالد، تمدن هاى مختلفى 
چون حيثيون، آشــورى ها، مصرى ها، يونانى ها و 
رومى ها را به خود ديده و پس از فتح اســالمى ـ 
در دهه دوم هجرى- پايگاه بزرگى براى ورود اسالم 
به ساير نقاط آسيا، آفريقا و اروپا بوده است. با مرور 
تاريخ حلب درمى يابيم كه نخســتين دوره حوزه 
علميه شــيعه حلب به عصر حمدانيان مى رسد. 
حمدانيان توجه خاصى به فرهنگ اسالمى و تفكر 
شيعى داشتند. از اين رو در تأسيس كتابخانه ها و 

بزرگداشت مقام دانشمندان دينى مى كوشيدند.
از جمله دانشــمندانى كه در ايــن دوره در حلب 
مى زيستند، «ابونصر محمد بن محمد بن طرفان» 
مشــهور به «ابونصر فارابى» (حدود 339ـ 259.ق) 
اســت. وى مدت زيــادى در بغداد مانــد و علوم 
بســيارى را در آنجا تحصيل كرد. سپس در سال 
330 هجرى به حلب رفت و در پناه امير ســيف 
الدوله حمدانى زندگى كرد. شيعه در دوره مقارن با 
عصر آل مرداس، به رشد و شكوفايى خاصى رسيد. 
برخى از شــاگردان شيخ مفيد و سيد مرتضى در 
اين شهر مى زيسته اند و برخى از رسايلى كه آنان 
نگاشــته اند در جواب مردم حلب است. «ابوالصالح 
تقى نجم الدين حلبى» جانشين سيد مرتضى در 
بالد حلب بوده كه جوابگوى پرسش هاى فقهى و 
كالمى مردم حلب بوده و حوزه درس داشته است. 
در دوران 7ســاله بحران ســوريه، استان حلب از 
جمله مهمترين استان هايى بود كه تروريست هاى 
تكفيرى صهيونيســتى داعش درصدد نابودى آثار 

باستانى آن بر آمدند.

 حوزه علميه شيعيان در دوره معاصر
حضور شيعه در سوريه، سابقه بسيار طوالنى دارد 
اما در برهه  هايى شيعيان به  شدت تحت فشار بودند 
و تقيه مى كردند. در واقع علوى  هاى امروز در سوريه 
شيعه اثنى عشــرى بوده اند كه به  تدريج اين گونه 
شــده اند. در عين حال درصدى از شيعيان نيز در 
دهه  هاى گذشته در سوريه حضور داشته اند كه تا 
قبل از حافظ اســد و قبل از انقالب اسالمى ايران، 

در انزوا بودند. پيش از سال 1970 ميالدى حسن 
البكر و معاونش صــدام در عراق، با هدف انحالل 
حــوزه علميه نجــف، علما و روحانيــون- به ويژه 
غيرعراقى ها- را از عراق اخــراج كردند. در ابتدا از 
ايرانى ها شروع كردند و در مرحله بعد، ساير طالب 
غيرعراقى را اخراج كردند. تعدادى از اين طالب به 

سوريه مهاجرت كردند.

 عالقه حافظ اسد به شيعيان
در ســال 1975، امــام موســى صدر و شــهيد 
سيدحسن شيرازى به كاخ رياست جمهورى سوريه 
راه پيدا كردند و موفق شدند ذهنيت حافظ اسد را 
نسبت به تشيع تغيير دهند. به اين ترتيب حافظ 
اســد عالقه مند به شيعيان شــد و به آن ها آزادى 
عمل داد و اجــازه داد كه در منطقه زينبيه حوزه 
علميه احداث كنند. حضور برخى از فضال و اساتيد 
كه از حوزه علميه نجف به ســوريه آمده بودند به 
همراه اين تغيير رويكرد از سوى حافظ اسد، هسته 
مركزى حوزه علميه در منطقه زينبيه را تشكيل 
داد. قبل از انقالب اسالمى حتى يك مدرسه علميه 
فعال شيعه در سوريه وجود نداشت و بيشتر طالب 
براى تحصيل به عراق يا لبنان مى رفتند اما امروز 
تمام ســطوح حوزوى و درس خارج در اين كشور 
برقرار است. با پيروزى انقالب اسالمى ايران، دوره 
جديدى در سوريه به  وجود آمد و ارتباط خوب بين 
ايران و ســوريه تأثيرگذار بود به  طورى كه حوزه 
علميــه در منطقه زينبيه توســعه يافت و حيات 
جديدى گرفت. اوايل دهــه 60 تعداد حوزويان از 
كشور هاى مختلف رو به فزونى نهاد و علما و مراجع، 

نگاه مثبتى به حوزه  هاى سوريه پيدا كردند.
از 40 سال پيش، حوزه هاى علميه پراكنده اى در 
سطح سوريه و منطقه زينبيه دمشق شروع به كار 
كردند كه امكانات و برنامه ريزى كافى و مناســبى 
براى طالب نداشــتند. با پيروزى انقالب اسالمى 
ايران، آيت اهللا فهرى كه نماينده امام خمينى(ره) 
در ســوريه بود، اقدام به تأسيس حوزه علميه امام 

خمينى(ره) در منطقه زينبيه دمشق كرد.

 مهمترين حوزه هاى علميه در سوريه
در ســوريه حوزه هاى زينبيــه (س)، مرتضى، امام 
علــى (ع)، قائم (عج) و امام خمينى (ره) بيشــترين 
فعاليــت را دارند. حوزه هاى علميــه مرتضى و نور 
مخصوص خواهران هستند و در حوزه هاى مرتضى 
و زينبيه(س) بخش خواهــران وجود دارد. در حال 
حاضر در حوزه  هاى علميه سوريه حدود 1200 طلبه 
از بــرادران و 600 طلبه خواهر تحصيل مى كنند و 
داراى تابعيت  هاى مختلف هستند. طالب و فضالى 
ســوريه به  طور منظم مشغول فعاليت  هاى تبليغى 
هستند. هم اكنون در دفتر رهبر انقالب و حوزه هاى 
علميه امــام على (ع)، مرتضى، زينبيــه (س) و امام 

خمينى (ره) درس خارج برگزار مى شود.

موضع علما در بحران سوريه
علما و انديشمندان سورى بويژه حوزه هاى علميه 
سوريه موضع جدى در قبال دخالت هاى بيگانگان 

در بحران كشورشان گرفتند.
محمد حســين آل ايوب كارشناس مسائل سوريه 
در اين بــاره مى گويد: «در حوادث اخير ســوريه، 
حوزه  هاى علميه موضع روشــنى داشــتند، زيرا 
نمى شود گفت كه در سوريه انقالب روى داده است؛ 
بايد بين بيدارى اسالمى در كشور هايى چون مصر 
و تونس با حوادث كشور سوريه تفاوت قائل شويم، 
در آن كشــور ها حركت صددرصد مردمى بود، اما 
در سوريه حركت مردمى نبود بلكه محرك و عامل 
خارجى داشت. خود مردم سوريه مايل به اين كار 
نبودند از همين رو حوزه  هاى علميه موضع گرفتند 
و با اين ها همراه نشدند به حدى كه طلبه  هاى شيعه 

مورد تهديد و حمله و ترور قرار گرفتند».

 توطئه جبهه غربى عربى
يكى از گزينه هاى جبهه غربى عربى صهيونيستى 
عليه ملت و نخبگان ســورى تــرور علماى حامى 
دولت سوريه بود. از جمله علمايى كه در اين دوران 
ترور شــدند شيخ محمد ســعيد رمضان البوطى 
بود. بر اســاس گزارش شــبكه العالم «بشار اسد» 
رئيس جمهور ســوريه در رابطه بــا ترور اين عالم 
دينى گفت: «موضع اصولى علماى دين و از جمله 
آن ها شيخ محمد البوطى موجب شكست توطئه ها 
و فتنه انگيزى هايى اســت كه هدفش ايجاد فتنه 
طايفه اى در كشور است.عالمه البوطى در حلب و 

ديگر علماى سوريه به همين دليل ترور شدند».
شــيخ البوطى، يكى از مهم  ترين مراجع در جهان 
اسالم به شــمار مى آمد كه آموزش دينى خود را 
در مدارس دمشــق آغاز كرد و پــس از آن براى 
ادامــه تحصيل به االزهر مصر رفــت. او در آن جا 
از دانشكده شــريعت، دكترا دريافت كرد. در سال 
1425 قمرى، در جشنواره بين المللى قرآن كريم 
در دبى به عنوان «شخصيت برگزيده جهان اسالم» 
از او تقدير شد. شــيخ البوطى از روز نخست آغاز 
اعتراض ها در سوريه، با آن مخالفت كرد و با انتقاد 
از تظاهر كنندگان از آن ها خواست: «به دعوت هايى 
كه منبع آن ها مجهول است و مى خواهند از مساجد 
براى فتنه و ايجاد آشوب در سوريه استفاده كنند، 
توجه نكنيد». عالمه البوطى در بخشى از خطبه هاى 
آخرين نماز جمعه خود در مســجد اموى دمشق 
مى گويد: «جنايتكاران غرب در دل اميد داشــتند 
كه به جاى دولت بزرگ ســوريه، ظرف چند ماه 

چهار كشــور كوچك و متخاصم به وجود آيد، اما 
نتيجه اين تالش ها چه شــد؟ نزديك به دو سال 
يا بيشتر، تنها كسى كه در برابر اين جنگ جهانى 
ايســتادگى كرد، تنها يك ارتش از يك كشور بود. 
همين ارتش سوريه كه اميدهاى جنايتكاران غربى 
را به كلى بر باد داد، و اكنون اين اســت دولتى كه 

امروزه مستحكم تر و پايدارتر از قبل شده است».

 ترور پى در پى علماى سورى
در حالى كه جامعه ســوريه هنوز در شــوك خبر 
ترور شيخ البوطى قرار داشت، مسجد محمدى در 
منطقه الزاهرة دمشق شاهد يك عمليات تروريستى 
ديگر بود كه طى آن شيخ عدنان صعب به شهادت 
رســيد. يكى ديگر از علماى شيعه سورى كه در 
سال هاى بحران ســوريه به شهادت رسيد، «سيد 
ناصــر العلوى» خطيب و امام جماعت حســينيه 
العلويه منطقــه زينبيه و از فعاالن سرشناســى 
بــود كه بــه خانواده هاى آســيب ديــده كمك 

مى كرد.
تروريســت هاى تكفيرى صهيونيســتى داعش و 
ديگر گروه هاى افراطى كه در سال هاى اخير تحت 
عناوين مختلف جبهه النصره، احرار الشام، جيش 
االســالم و... در منطقه از عراق تا ســوريه قد علم 
كردند زاده تفكر افراطى وهابيت بوده و هســتند. 
تفكرى كه امروز با حمايت دالر هاى ســعودى در 
اقصى نقاط عالم در حال انتشــار است؛ اما علماى 
منطقه شــام اعم از شيعه و سنى در طول سال ها 
بحران پيچيده ســوريه نقش بســيار مهمى را در 
مقابله با افكار وهابى و رسوا كردن طرح هاى حاميان 

اين افكار و ترويج اسالم ناب ايفا كردند.

برش

برخــى از شــاگردان شــيخ مفيد 
و ســيد مرتضــى در شــهر حلب 
مى زيســته اند و برخى از رسايلى 
كــه آنــان نگاشــته اند در جواب 
مردم حلب است. «ابوالصالح تقى 
نجم الدين حلبى» جانشــين سيد 
مرتضــى در بالد حلــب،  جوابگوى 
پرســش هاى فقهى و كالمى مردم 

بوده و حوزه درس داشته است

روزنگار

دحواألرض؛ روز تولد زمين!
معارف: امروز، بيست و پنجم ذى القعده، روز َدْحُو اْألْرض است. روزى كه 
بنا به برخى روايات، زمين گسترانيده شــده است. اين روز در آموزه هاى 
اســالمى، از روزهاى بافضيلت به شمار مى رود و انجام دادن برخى اعمال 

عبادى مانند روزه و نماز در آن تأكيد شده است.
كلمه «َدحو» به معنى گســترانيدن است و بر اساس روايات چون ابتدا آب 
زمين را فراگرفته بوده و ســپس خشــكى ها از زير آب سربرآورده اند اين 
روز، «دحو األرض» ناميده شــده اســت. همچنين بنا بر برخى احاديث و 
كتاب هاى تاريخى، نخستين جايى كه از زمين سر برآورد، مكه يا كعبه بوده 

است.
گفته مى شــود در اين روز اتفاقاتى براى برخى پيامبران بزرگ واقع شده 
است از جمله: نزول نخستين رحمت آسمانى بر آدم(ع)، نشستن كشتى 

نوح بر كوه جودى، تولد حضرت ابراهيم و تولد عيسى بن مريم(ع).
در آيــات قــرآن چگونگى «دحــو األرض» و زمان و مكان آغــاز آن بيان 
نشده است. تنها در آيه سى ام ســوره نازعات «َواألَْرْ َض بَْعَد َذالِك َدَحاَها» 
يعنى«پس از آن، زمين را با غلتانيدن گســترد» بــه موضوع دحو األرض 
اشــاره شــده اســت. برخى مفســران، «بعد ذلك» را به معنى گسترش 
زميــن پس از آفرينش آســمان تفســير كرده اند. برخــى هم آفرينش 
زمين را پيش از آســمان دانســته و «بعد ذلك» را به گونه ديگرى تفسير 

كرده اند. 
دحواالرض از چهار روزى اســت كه در تمام سال به فضيلت روزه گرفتن، 
ممتاز است و در روايتى آمده است كه روزه اش برابر روزه هفتاد سال است؛ 
و در روايت ديگر كفاره هفتاد ســال است و هر كه اين روز را روزه بدارد و 
شــبش را به عبادت به سر آورد براى او عبادت صد سال نوشته شود و هر 
چه در ميان آسمان و زمين وجود دارد براى كسى كه در اين روز روزه دار 

باشد استغفار مى كنند. 
اين روزى است كه رحمت خدا در آن منتشر شده و براى عبادت و اجتماع 
به ذكر خدا در اين روز اجر بسيارى است. براى اين روز به جز روزه و عبادت 

و ذكر خدا و غسل اعمال ديگرى هم وارد شده است.
خواندن دو ركعت نماز در وقت ظهر؛ در هر ركعت بعد از حمد، پنج مرتبه 

سوره شمس بخواند و بعد از اتمام نماز بگويد: 
َة إَِالّ بِاَهللاِّ الَْعلِِيّ الَْعِظيمِ . سپس بگويد: يَا ُمِقيَل الَْعَثَراِت أَقِلِْني  َال َحْوَل َو َال ُقَوّ
َعَواِت أَِجْب َدْعَوتِي يَا َســاِمَع األَْْصَواِت اْسَمْع َصْوتِي َو  َعْثَرتِي يَا ُمِجيَب الَدّ

َئاتِي َو َما ِعْنِدي يَا َذا الَْجالِل َو الْإِْكراِم اْرَحْمِني َو تََجاَوْز َعْن َسِيّ
همچنين خواندن دعاى «اللَُّهَمّ َداِحَي الَْكْعَبِه ...» كه در مفاتيح الجنان ذيل 

اعمال روز دحو األرض موجود است.
زيارت حضرت على بن موسى الرضا(ع) نيز در اين روز شريف بسيار توصيه 

و تأكيد شده است. 

معارف

مدارسى كه از فارابى تا البوطى چراغ علم را روشن نگه داشتند

حوزه هاى علميه سوريه عليه جريان تكفيرى 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 139760306015003271-1397/04/26 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
شیرمحمد فهمیده فرزند یعقوب بشماره شناسنامه 2861 صادره از تایباد در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 
275.85 متر مربع پالک 454 فرعی از 125 اصلی واقع در بخش 14 مش��هد شهرس��تان تایباد خریداری از محل قسمتی از 
مالکیت س��لیمان معصومی و قس��متی از پالک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه 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. 9706290
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/05/02  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/05/17

غالمرضا آقازاده-رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 139760306015003107-1397/04/14 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
معصومه مس��کین فرزند غالمرضا بش��ماره شناسنامه 276 صادره از تایباد رد شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 114.60 
مترمربع پالک 3000 فرعی مجزا ش��ده از 765 و 1038 فرعی از 251 اصلی واقع در بخش 14 مش��هد شهرس��تان تایباد 
خریداری از محل تمامت مالکیت محمدیاری و قس��متی از پالک محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواس��ت 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. 9706291
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/05/17

غالمرضا آقازاده-رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760306015003205-1397/04/23 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای براتعلی 
خدادادی جوزقانی فرزند ایوب بش��ماره شناس��نامه 5 صادره از تایباد در شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 124.33 متر 
مربع پالک 392 فرعی از 250 اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل تمامت مالکیت غالم نبی 
بذرافش��ان و قس��متی از پالک محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی
 می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند 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 یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعت��راض ، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9706293
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/05/17

غالمرضا آقازاده-رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میاندوآب

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های
 فاقد سند رسمی ) موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه (

هیأت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه اشخاص را تأیید و 
به جهت عدم دسترس��ی به مالکین مقرر ش��ده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رس��می صادر و تسلیم گردد و علیهذا 
در اج��رای م��اده 3 قانون مذک��ور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مش��اع و 
س��ایر صاحبان حقوق آگهی می ش��ود و چنانچه اش��خاص اعتراض داشته باش��ند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از انتشار اولین 
آگهی اعتراض خود رامس��تقیماً  به اداره ثبت اس��ناد و امالک میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
ب��ه اداره ثبت ، دادخواس��ت به مرجع ذیص��الح قضایی تقدیم نمایند در غیر اینصورت س��ند مالکیت مورد تقاضای متصرف 
براس��اس مدل��ول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد ش��د و صدور س��ند مالکیت جدید مان��ع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی شماره 139760313006001923 مورخه 1397/04/28 تقاضای آقاي مصطفی عباسی شیبلویی فرزند عین اهلل 
مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه باغ قسمتی از پالک 57 فرعي اصلی بخش 5 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب 
واقع در قریه شیبلو علیاخریداری شده از آقاي عین اهلل و خیراهلل عباسی و وزارت راه ترابری اداره کل پرونده هیأت 600 - 

96 به مساحت 15241/36 مترمربع که برای آن پالک 560 فرعی تعیین شده است .9706294
تاریخ انتشار نوبت اول : روز چهارشنبه مورخه 02/ 05 /1397
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنجشنبه مورخه 17 / 05 /1397

خیری 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

»آگهی ابالغ رأی عدم افراز«
در خص��وص تقاض��ای خانم مهن��از مخلوقی به طرفیت آقای امیر ربوبیان مبنی بر برافراز س��هم مش��اعی 
خودش��ان از پالک ثبتی 5589- اصلی واقع در بخش یک مش��هد که اس��ناد مشاعی آن ها صادر و تسلیم 
گردیده اس��ت برابر نامه ش��ماره 8/97/9004 مورخه 1397/3/21 ش��هرداری منطقه 8 اعالم می دارد از 
آنجایی که مساحت مورد درخواست کمتر از حد نصاب پاسخگویی برای افراز می باشد لذا هرگونه تفکیک و 
یا افراز مساحت فوق مغایر با ضوابط شهرداری می باشد بنابراین موضوع از صالحیت رسیدگی در اداره ثبت 
اس��ناد و امالک خارج و باتفهیم ماده 6- آیین نامه افراز، این گواهی که به منزله رد تقاضای افرازخواهان 
می باشد صادر می گردد نامبرده می تواند به استناد ماده دو قانون افراز و فروش امالک مشاع، از تاریخ ابالغ، 
ظرف مدت ده روز به دادگاه شهرستان مراجعه نماید. الزم به ذکر است که مأمور ابالغ این اداره جهت ابالغ 
رأی عدم افراز به مالک مشاعی آقای امیر ربوبیان به محل اقامت وی بنا به اظهار متقاضی افراز مراجعه که 

به علت عدم حضور وی در محل امکان ابالغ میسر نبوده و اخطاریه عودت داده شده است.
 آ-9707219

م.الف334
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک مشهد

محمد نخعی

شماره پرونده: 139704006092001576/1  شماره بایگانی پرونده: 9702298
شماره ابالغیه: 139705106092005903 تاریخ صدور: 1397/5/14

آگهی ابالغ ماده کالسه 9702298
بدینوس��یله به 1-خانم زینب محمدی فرزند قاس��م ش ش 1414 2-معصومه محمدی فرزند قاسم ش م 
0920106498  3-آقای محمدرضا محمدی فرزند قاس��م ش ش 995 4-مجتبی محمدی فرزند قاس��م 
ش ش 1974 5-خان��م طاه��ره محمدی فرزند قاس��م ش ش 74040 6-خانم خدیج��ه محمدی فرزند 
قاس��م ش ش 1011 7-خانم ندا محمدی فرزند قاس��م ش ش17145 8-خانم زهرا محمدی فرزند قاسم 
ش ش 10196 9-مرتضی محمدی فرزند قاس��م ش ش 2181 10-آقای س��امان محمدی فرزند علیرضا 
ک.م0980361011 11-ش��ایان محمدی فرزند علیرضا ک.م 0929596137 با قیمومیت آقای نیاز علی 
نیازی دیزاوندی ورثه مرحوم علیرضا محمدی ابالغ می ش��ود که خودرو س��واری پژو637ص67ایران36 و 
موتورس��یکلت به شماره انتظامی 92533ایران764 متعلق به مورث ش��ما آقای علیرضا محمدی در قبال 
تعداد دوازده عدد س��که طالی بهار آزادی و حقوق دولتی بازداش��ت گردیده است لذا طبق ماده 87 آیین 
نامه اجرای مراتب به شما اخطار می شود ضمناً هرگونه نقل و انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت 

ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ-9707220           م.الف335
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

شماره پرونده: 139604006092004116/1  شماره بایگانی پرونده: 9607404
شماره ابالغیه: 139705106092005870

تاریخ صدور: 1397/5/14
دفترخانه ازدواج شماره 87 شهر مشهد استان خراسان رضوی

آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9607404
بدینوس��یله به آق��ای محمدعلی مقیم یزدی فرزند احمد کدملی 0920634532 ابالغ می ش��ود که خانم 
آتنا غازی جهت وصول مهریه خود به تعداد 114 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی به استناد سند ازدواج 
1799- 1395/10/29 دفتر ازدواج 87 مش��هد علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 
9607404 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مأمور پس��ت، به دلیل عدم شناس��ایی آدرس متن 
س��ند ابالغ اجرائیه میس��ر نگردیده اس��ت. لذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات 

اجرایی جریان خواهد یافت.
آ-9707223        م.الف336

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

شماره پرونده: 139704006092001244/1
شماره بایگانی پرونده: 9701856

شماره ابالغیه: 139705106092005880
تاریخ صدور: 1397/5/14

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره: 139704006092001244/1
بدینوس��یله اعالم می گردد آقای س��عید دهقانی نام پدر: حس��ین تاریخ تولد: 1364/4/20 ش��ماره ملی: 
0946023336 ش��ماره شناسنامه: 2104 ابالغ می شود خودرو پراید س��واری سایپا 132به شماره پالک 
316 س11ایران36 متعلق به شما در قبال طلب خانم افسانه احمدی بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 
آیین نامه اجرای مراتب به ش��ما اخطار می ش��ود ضمناً هرگونه نقل و انتقالی از طرف ش��ما نسبت به مورد 

بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود.
آ-9707225       م.الف337

مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

شماره پرونده: 139604006092000038/1
شماره بایگانی پرونده: 9600085

شماره ابالغیه: 139705106092005878
تاریخ صدور: 1397/5/14

آگهی ابالغ رأی ماده 169 آیین نامه اجرا کالسه 9600085
بدینوسیله به بتول غفاری فرزند غالمرضا به شماره ملی 0900085487 و تارا حقیقی فرزند محمدحسن 
به ش��ماره ملی 0940037701 و آنیتا حقیقی فرزند محمدحس��ن به ش��ماره ملی 0922963819 ابالغ 
می ش��ود درخص��وص پرداخت دین متوفی به ن��رخ روز یا تاریخ فوت موضوع پرونده اجرایی کالس��ه فوق، 
نظریه رئیس ثبت به شرح بین الهاللین به شما ابالغ می گردد. مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور 
اعتراض دارید، ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ کتباً به ش��عبه/اداره اجرا اعالم نمایید. ضمناً به اعتراضی 
که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. )نظر به اینکه طلب عین معینه اس��ت لذا 
تس��عیر آن به نرخ روز در صورت درخواس��ت بالمانع اس��ت مراتب به طرفین ابالغ در صورت اعتراض برابر 

ماده 169 آ.ا اقدام شود( آ-9707226           م.الف338
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

شماره پرونده: 139704006092001530/1
شماره بایگانی پرونده: 9702241

شماره ابالغیه: 139705106092005776
تاریخ صدور: 1397/5/11

آگهی ابالغ
دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر مشهد استان خراسان رضوی

بدینوس��یله به آقای مهدی چمی پا فرزند ابراهیم شناس��نامه شماره 52719 صادره از مشهد ساکن قاسم 
آب��اد اول آزاده بین آزاده 2و4 پالک 8 ابالغ می ش��ود که خان��م فاطمه دائی جهت وصول تعداد 150 عدد 
سکه طال تمام بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 6598 دفتر 23 مشهد علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9702241 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/4/26 مأمور، محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
م��اده 18 آیین نامه اج��را مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. آ-9707227   م.الف339
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای جواد مظلوم فرزند 
رمضانعلی

خواهان خانم عذرا داوری پناه مطلق قوچانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جواد مظلوم به خواسته 
مطالبه نفقه مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه 9709987601600506 شعبه 92 
شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شورای حل اختالف شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/6/21 س��اعت 9 تعیین که حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگه��ی می گ��ردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود، نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در 

دادگاه حاضر گردد.
آ-9707190             م.الف18738

مسئول دفتر شعبه 92 شورای حل اختالف مجتمع میرزا کوچک خان شهرستان مشهد
 نسرین امام وردی

آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به ام البنین میشکار که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود 
طبق اجرائیه صادره در پرونده کالس��ه 960378 به موجب دادنامه شماره 9609977509201124 مورخ 
1396/10/27 صادره از ش��عبه 253 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه 
الت��زام از تاریخ 1395/7/5 لغایت 1395/12/5 و پرداخت ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ 
یک میلیون و ششصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان می باشد. پرداخت نیم عشر 
حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، 
اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه 
به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای 
احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتش��ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش��ار آگهی نس��بت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 

اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
آ-9707191             م.الف18739

متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- مریم شیری

آگهی
خواهان آقای حسن خدایاری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علیرضا حیدری به خواسته مطالبه وجه 
مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 9709987509200260 شعبه 253 شورای 
حل اختالف مجتمع ش��ماره پنج شهرس��تان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/6/25 ساعت 8/30 
تعیین که حس��ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود، 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر گردد. 

آ-9707192   م.الف18740
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- مریم شیری

آگهی 
خواهان آقای جعفر جعفری دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای ایمان جعفری به خواس��ته مطالبه وجه 
چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987509200586 شعبه 253 شورای 
حل اختالف مجتمع ش��ماره پنج شهرس��تان مش��هد ثبت ووقت رس��یدگی مورخ 1397/6/25 ساعت 8 
تعیین که حس��ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود، 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر گردد. 

آ-9707193       م.الف18741
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- مریم شیری

آگهی 
بدینوس��یله پی��رو آگهی ه��ای قبلی به آقای مس��لم فیوجی فعاًل مجه��ول المکان ابالغ می ش��ود در مورد 
دادخواس��ت آقای رضا حاجی باقری خواجه بالغ علیه ش��ما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 
9709977516200613 در پرون��ده کالس��ه 970274 به پرداخت مبلغ ی��ک میلیون و هفتصد و پنجاه 
هزار ریال بابت اصل خواس��ته و جبران )پرداخت( خس��ارت وارده به سبب تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت 97/3/13 الی یوم االداء و نیز پرداخت مبلغ هفتصد و هفتاد و پنج هزار و هش��تصد و هفتاد و 
پنج ریال بابت خس��ارت وارده به س��بب هزینه دادرسی و درج آگهی 3 نوبت در حق خواهان )رضا حاجی 
باقری خواجه بالغ( محکوم ش��ده اید مراتب بدینوس��یله در روزنامه درج می گردد رأی صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است. آ-9707194
م.الف18742

مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 263 شورای حل اختالف

آگهی 
خواهان/خواهان ها حمل و نقل بین المللی بانی راه توس با وکالت محمد بش��یری دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده/خواندگان کاظم دولتی بالن به خواس��ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان مشهد 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 263 ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع 
در مش��هد- میدان میرزاکوچک خان- روبه روی تاالر پردیس ارجاع و به کالسه 970372 ثبت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن مورخ 1397/6/24 ساعت 11/30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. آ-9707195
م.الف18743

مسئول دفتر شعبه 263 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 
شهرستان مشهد

آگهی 
خواهان/خواهان ها محمدرضا علیزاده دادخواس��تی به طرفیت خوانده/خواندگان احسان یارفت به خواسته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان مش��هد نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 263 
ش��ورای حل اختالف مجتمع ش��ماره پنج شهرستان مش��هد واقع در مش��هد- میدان میرزاکوچک خان- 
روبه روی تاالر پردیس ارجاع و به کالسه 970397 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/6/24 
س��اعت 12 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. آ-9707196         م.الف18744
مسئول دفتر شعبه 263 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواه��ان بان��ک مهر اقتصاد با وکالت جمش��ید تقی زاده دادخواس��تی به طرفیت خواندگان سیدحس��ین 
یوس��فی، سیدحس��ن یوس��فی، مجید دین پناه به خواس��ته مطالبه وجه چک، تأمین خواس��ته، مطالبه 
خس��ارات دادرس��ی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709987580500280 ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
)55 حقوقی س��ابق( و شماره بایگانی 970361 ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/6/18 ساعت 11 تعیین 
که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان سیدحسین یوسفی، سیدحسن یوسفی و مجید دین پناه و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. آ-9707206           م.الف18671
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی 

سابق(- راضیه ابراهیمی

آگهی 
خواهان/خواهان ه��ا ابوالفضل مقصودی چنار دادخواس��تی به طرفیت خوانده س��یامک برزگر به خواس��ته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان مش��هد نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 263 
ش��ورای حل اختالف مجتمع ش��ماره پنج شهرستان مش��هد واقع در مش��هد- میدان میرزاکوچک خان- 
روبه روی تاالر پردیس ارجاع و به کالسه 970444 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/6/25 
س��اعت 12 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
آ-9707208          م.الف18745

مسئول دفتر شعبه 263 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

آگهی 
پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه خانم 1- خدیجه کسوجی 2- زهرا غالمی 
میرحسینی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977516300240 
صادره از ش��عبه 264 در پرونده ش��ماره 961315 محکوم به تضامنی ب��ه پرداخت مبلغ 145/500/000 
ریال بابت یک فقره چک بانک تجارت به ش��ماره 2386/628472 مورخ 1394/9/21 خواس��ته و جبران 
)پرداخت( خس��ارت وارده به س��بب تأخیر در تأدیه براس��اس »فرمول مبلغ چک ضربدر ش��اخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ تأدیه وجه چک تقس��یم بر ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در 
تاریخ صدور چک« و نیز پرداخت مبلغ 832/500 ریال بابت خس��ارت وارده به س��بب هزینه دادرس��ی و 
ب��ه انضمام صد و پنج��اه هزار ریال هزینه روزنامه در حق محکوم له آقای جواد کتابی و نیم عش��ر دولتی 
ش��ده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر 
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 

آ-9707210               م.الف18746
شعبه 264 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی 
خواهان/خواهان ها محمود جهانگیری دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان مهدی شایسته به خواسته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان مش��هد نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 241 
ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مش��هد واقع در مشهد- میدان میرزاکوچک خان ارجاع 
و به کالس��ه 970406 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن مورخ 1397/6/24 س��اعت 9/30 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
آ-9707211          م.الف18747

منشی شعبه 241 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

آگهی
خواهان/خواهان ه��ا علی اصغر دره کی دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده/خواندگان ابوالفضل س��االری به 
خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
241 ش��ورای حل اختالف مجتمع ش��ماره 5 شهرستان مشهد واقع در مش��هد- میدان میرزاکوچک خان 
ارجاع و به کالس��ه 970567 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن مورخ 1397/6/24 ساعت 9 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
آ-9707212          م.الف18748

منشی شعبه 241 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد



سه تيم در انتظار رأى كميته انضباطى
پرونده ترابى محرمانه است

ورزش: كميته تعيين وضعيت بازيكن از ترابى دعوت به عمل آورده تا 
با حضور در فدراسيون فوتبال به توضيح در خصوص برخى ابهامات در 
مورد قرارداد با تراكتورسازى بپردازد.جلسه رسيدگى به پرونده مربوط 
به مهدى ترابى در محل كميته وضعيت فدراسيون فوتبال تشكيل شد 
و از آنجائيكه محتويات اين پرونده محرمانه تلقى مى گردند،كميته 
وضعيت و طرفين پرونده مجاز به ارائه اطالعات در اين باره نيستند. 
الزم به ذكر اســت اين پرونده كماكان در مرحله تحقيقات اســت و 
بديهى است پس از پايان تحقيقات و نهايتا اتخاذ تصميم، در خصوص 
موضوع،مراتب به صورت رسمى و از طريق سايت فدراسيون فوتبال 

اطالع رسانى خواهد شد.

خانزاده يك هفته خانه نشين شد
ورزش: روزنامه العرب قطر خبر داد كــه محمدرضا خانزاده، مدافع 
ايرانى االهلى قطر كه در بازى با الريان مصدوم شــده بود، يك هفته 
از ميادين دور خواهد ماند. او در بــازى هفته دوم تيمش مقابل قطر 

حضور نخواهد داشت.
خانزاده در ديدار با الريان در تركيب اصلــى االهلى بود اما در دقيقه 
19 بازى مصدوم شد و زمين بازى را ترك كرد. اميد ابراهيمى، ديگر 

بازيكن ايرانى االهلى است.

استقالل- اتوئو تكذيب شد
ورزش:  چند روزى است كه خبرهايى مبنى بر آمدن ساموئل اتوئو 
مهاجم اسبق باشــگاه بارسلونا كه چند سالى اســت در تركيه بازى 
مى كند، به فوتبال ايران شنيده مى شود. ابتدا نام تراكتورسازى تبريز 
براى پيوســتن اين مهاجم كامرونى به اين تيــم مطرح بود و برخى 

رسانه ها از حضور اتوئو در باشگاه استقالل تهران خبر دادند. 
در همين راستا على خطير معاون ورزشــى باشگاه استقالل گفت: 

«اصال چنين چيزى مطرح نشده و ما اين بازيكن را نمى خواهيم».

پرسپوليس موفق ترين تيم در نقل و انتقاالت 
نود : سوال مسابقه نظرســنجى نود درباره انتخاب موفق ترين تيم 
در فصل نقل و انتقاالت تابســتانى بود. براى پاسخ به سؤال مسابقه 
نظرسنجى پنج گزينه در نظر گرفته شد و بازيكنان جديد و جدا شده 
اين پنج تيم به طور جداگانه مرور شد. سپاهان اصفهان، پرسپوليس، 
استقالل تهران، تراكتورسازى و ذوب آهن اصفهان پنج گزينه مسابقه 
نظرســنجى برنامه نود بودند. در انتهاى اين برنامه با شركت بيش از 
يك ميليون و 520 هزار نفر در نظرسنجى، 43،5 درصد پرسپوليس 
را موفق  ترين تيــم نقل و انتقاالت معرفى كردند و تراكتورســازى و 

استقالل با 23،7 و 22،8 درصد دوم و سوم شدند. 

با قانون جديد
باشگاهى بازيكن سرباز 

جذب نخواهد كرد
ورزش: قانون جديد سربازى ورزشــكاران 3 رشته فوتبال، واليبال و 
بسكتبال رسانه اى شد و طى آن مشــخص شد كه ورزشكاران اين 3 
رشــته در صورت بازى در ليگ برتر تا 28 و در صورت حضور در تيم 
ملى تا 30 سالگى مى توانند از معافيت موقت بهره مند شوند و خدمت 
سربازى خود را به تاخير بيندازند. او در مورد اينكه با اين وضعيت كدام 
باشگاه ها حق جذب بازيكن سرباز دارند، گفت: ديگر قانون به آن شكل 
نيست و تمام باشگاه ها تا سن مشخص شــده مى توانند بازيكن را در 
اختيار داشته باشــند و پس از آن بازيكن بايد به خدمت اعزام شود و 
ديگر به آن شكل نيست كه خدمت خود را به عنوان بازيكن سپرى كند.

شادى گل منشورى؛ 
اين بار در استقالل!

قدس آنالين: پس از آنكه فيلم شــادى گل منشــورى بازيكنان 
استقالل تهران در جريان بازى استقالل - ذوب آهن از طريق كانال 
رسمى اين باشگاه منتشر شد،منتقدان مديريت باشگاه  استقالل به 
رفتار ناشايست بازيكنان نيمكت نشين در برابر دوربين ها اشاره كردند 
و خواستار برخورد مســئوالن اركان انضباطى فدراسيون فوتبال با 
بازيكنان هنجار شكن شدند. اين اتفاق در فضاى مجازى و شبكه هاى 
اجتماعى بازتاب وسيعى داشت به همين دليل پيش بينى مى شود 
كميته اخالق و كميته انضباطى به اين ماجــرا ورود پيدا كنند تا با 

متخلفان اين ماجرا برخورد كنند.  

4 ايرانى بين برترين هاى واليبال قاره كهن قرار گرفتند
زرينى، ارزشمندترين بازيكن

 باشگاه هاى آسيا
ورزش : مسابقات واليبال قهرمانى جام باشگاه هاى آسيا در ميانمار با 
قهرمانى خاتم اردكان نماينده ايران به پايان رسيد.  نماينده ايران كه 
توانست به روند قهرمانى هاى اخير تيم هاى باشگاهى كشورمان در 
قاره كهن در سال هاى اخير تداوم ببخشد، در اين رقابت ها در اكثر 
مسابقات به صورت قاطعانه و با نتيجه 3 بر صفر به برترى دست يافت.  
بعد از پايان اين رقابت ها مسئوالن برگزارى مسابقات بهترين ها را 

معرفى كردند كه سهم خاتم اردكان 4 بازيكن بود.
برترين هاى اين مسابقات به شرح زير است:

بهترين دريافت كننده اول: حسين اميرى از ايران
بهترين دريافت كننده دوم: نتالين ايبات از قزاقستان

بهترين مدافع اول: عادل غالمى از ايران
بهترين مدافع دوم: گوئين از ويتنام

بهترين پشت خط زن: خان آيمال از پاكستان
بهترين پاسور: كاندرولين از قزاقستان
بهترين ليبرو: مجتبى يوسفى از ايران

ارزشمندترين بازيكن: حمزه زرينى از ايران
به اين ترتيب خاتم اردكان با حضور اميرى، غالمى، يوسفى و زرينى 

بيشترين نماينده را در جمع برترين هاى اين مسابقات داشت.

تيم ملى واليبال جوانان
 در AVC  كاپ استارت مى زنند

ورزش :  جام كنفدراسيون واليبال آسيا از امروز به ميزبانى چين تايپه 
و با حضور ايران برگزار مى شود.

جام كنفدراسيون واليبال آسيا (AVC كاپ) از 17 تا 24 مرداد در 
شهر تايپه پايتخت چين تايپه برگزار مى شود.

 پيش از اين قــرار بود تيم ايران در گروه B ايــن رقابت ها به مصاف 
تيم هاى چين و چيــن تايپه برود ولى چينى ها به دليل مشــكالت 
سياسى با ميزبان، از حضور در رقابت ها انصراف دادند. پس از كناره 
گيرى چين، گروه بندى مســابقات نيز تغيير كرد و ايران با استراليا 
و چين تايپه همگروه شد.   اين موضوع البته اعتراض مسئولين تيم 
ايران را نيز به دنبال داشته است زيرا طبق قوانين كنفدراسيون آسيا، 
در صورت انصراف يك تيم، نتايج بازى هاى آن تيم ســه بر صفر به 

سود رقيبان اعالم مى شود و نبايد گروه بندى رقابت ها را تغيير داد.
چهارشنبه 17 مرداد ساعت 15:30: ايران – چين تايپه

پنجشنبه 18 مرداد ساعت 15: ايران – استراليا

آخرين وضعيت ملى پوشان بسكتبال از 
زبان شاهين طبع

ورزش: سرمربى تيم ملى بسكتبال با تاكيد بر اينكه شرايط اين تيم خوب 
است، گفت: در مورد كسب مدال بازى هاى آسيايى از هيچ قول و قرارى 
حرف نمى زنم تا ملى پوشــان فشار كاذب نداشته باشــند.  مهران شاهين 
طبع  گفت: مى توانم بگويم شرايط ملى پوشان خوب است، در كل روندى 
كه از چند ماه پيش براى حضور در مســابقات انتخابى جام جهانى و بازى 
هاى آسيايى آغاز كرديم، رضايت بخش پيش رفت. اميدوارم بتوانيم نتايج 
خوبى هم در بازى ها بگيريم، همان طور كــه در رقابت هاى انتخابى جام 

جهانى نتيجه گرفتيم.
وى گفت: به هر حال بسكتبال رشته پربرخوردى است و احتمال ايجاد آسيب 
ديدگى در آن براى بازيكنان خيلى زياد اســت. در جريان اردوها و تمريناتى 
كه داشتيم، برخى بازيكنان دچار آسيب ديدگى هايى شدند اما خوشبختانه 

وضعيت كلى همه آن ها خوب است.

ضد حمله

خبر
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ورزشـــى
            چهار شنبه  17 مرداد 1397
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صالح: اوايل در انگليس دائم تصادف مى كردم
ورزش: صالح با 36/9ميليون پوند در سال 2017 از رم به ليورپول پيوست .او گفت: 
چند هفته اول خيلى سخت بود، چندين بار در هنگام رانندگى تصادف كردم ولى 

حاال همه چيز بهتر شده است.
صالح درباره جنجال لو رفتن آدرس خانه اش در مصر گفت: يك روز يك هوادار در 
خانه ام را زد و خواست كه با من عكس بگيرد و من هم قبول كردم. چند دقيقه بعد، 
آن شخص با چند نفر ديگر آمد و درخواست عكس كردند و من هم قبول كردم. شب 

در را باز كردم و ديدم كه يك اتوبوس آدم دم در هستند.

قرارداد 92 ميلياردى عبدالرحمان و الهالل
ورزش: مبلغ قرارداد عمر عبدالرحمان و باشگاه الهالل 32 ميليون ريال عربستان معادل 92 

ميليارد و 500 ميليون تومان است.
اين انتقال در حالى رقم خورد كه كمتر كسى باور مى كرد مو فرفرى فوتبال امارات از العين جدا 
شود چرا كه در سال هاى اخير پيشنهادات مختلفى از تيم هاى اروپايى براى او رسيده بود اما 

العينى ها به هر قيمتى او را در جمعشان نگه داشته بودند.
آبى هاى رياض با پيشنهاد 32 ميليون ريالى سراغ عمر عبدالرحمان آمدند و توانستند او را به 
خدمت گيرند. به عبارت ديگر قرارداد عمورى و الهالل 92 ميليارد و 500 ميليون تومان است 

كه بسيار شگفت انگيز به نظر مى رسد.

نقشه رايوال براى بردن پوگبا به بارسلونا
ورزش: مينو رايوال، ايجنت پل پوگبا در تالش است كه جدايى ستاره فرانسوى از منچستريونايتد 
را نهايى كند. يونايتد مى داند كه ايجنت پوگبا سعى دارد قرارداد جديدى براى او به امضا برساند 
كه حقوقش به هفته اى 500 هزار پوند (حقوق فعلى الكسيس سانچس) برسد ولى اين اولين 
بار نيست كه آينده ستاره 25 ساله در اولدترافورد در شك و شبهه قرار دارد. رايوال كه از انتقال 
نجومى پوگبا، 41 ميليون پوند به جيب زد، در ماه ژانويه مدعى شده بود كه برخى باشگاه ها از 
جمله منچسترسيتى به دنبال جذب پوگبا هستند. با تيره و تار شدن رابطه پوگبا و مورينيو در 
طول فصل گذشته، ديلى ميل نيز مدعى شد كه مورينيو به فكر فروش پوگبا در اين تابستان است. 

پس از نظرات منفى مورينيو درباره پوگبا در طول جام جهانى، اوضاع بدتر نيز شد.

جزئيات پيشنهاد اينتر به مودريچ 
ورزش:در ايتاليا با اطمينان مى گويند كه مودريچ در مالقات روز چهارشــنبه با پرز، رســما 
تقاضاى جدايى خواهد كرد ولى هم تيمى هاى او در رئال، لوپتگى، سرمربى رئال و پرز، رئيس 
باشگاه صراحتا از ماندنى بودن مودريچ خبر داده اند. كوريره دلو اسپورت جزئياتى از قرارداد 
پيشنهادى اينتر به مودريچ را فاش ساخت. قراردادى كه 4 ساله است و دستمزد ساالنه نيز 10 
ميليون يورو خالص خواهد بود. همچنين اينتر به مودريچ پيشنهاد داده است كه پس از اتمام 
قرارداد كه او در آن مقطع، 37 ســاله خواهد بود، به تيم جيانگسو ساننيگ چين ملحق شود. 

تيمى كه مالكيت آن در اختيار سهامدار اصلى باشگاه اينتر است.

پنجشنبه 18 مرداد هفته سوم ليگ برتر ايران
 نساجى مازندران - پارس جنوبى جم
 ساعت: 20:30 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 18 مرداد  هفته سوم ليگ برتر ايران
 استقالل خوزستان - پرسپوليس
 ساعت: 20:30 زنده از شبكه سه

جمعه 19 مرداد هفته سوم ليگ برتر ايران
 استقالل - تراكتورسازى

 ساعت: 20:30 زنده از شبكه سه

جمعه 19 مرداد هفته سوم ليگ برتر ايران
 سپاهان - پيكان

 ساعت: 20:30 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

ورزش: استقاللى ها كه در ابتداى فصل نقل و انتقاالت اسير 
كوچ چند ستاره خود شدند و عمال نتوانستند ستاره بزرگى 
جذب كنند ناگهان توفانى وارد بازار شدند و در چشم برهم 
زدنى خريدهــاى خارجى خود را انجــام دادند.خريدهايى 
پرسروصدا كه در اين بازار دالر شگفت انگيز بودند. نيوماير ، 
طارق و الحاجى گرو آمدند تا جاى جباروف ، تيام و ابراهيمى 

را پر كنند. 
*از تيام تا گرو

انتقال مامه تيام از ســرى آ به ليگ برتر ايران، نقطه عطف 
استقالل شــفر بود. تيام در اينتر و يووه، به جايگاهى نرسيد 
اما در اين تيم ها، فوتبالش رشد كرد و در بلژيك، آمار گلزنى 
خوبى داشت. كيفيتى كه با حضور او در ايران، به چشم آمد 
و مشكل خط حمله استقالل را بعد از مدت ها حل كرد. حاال 
با رفتن تيام، استقالل دو بازيكن بزرگ خريده تا جاى خالى 
او را پر كنند. جانشين داخلى تيام، با استقالل قرارداد بسته 
و جانشــين خارجى اش، فاصله زيادى تا توافق نهايى ندارد. 
بررسى كارنامه گرو در سال هاى اخير اما خيلى استقاللى ها 

را اميدوار نمى كند.

*از نيجريه به سوئد
گرو به لحاظ ســنى، از تيام هم جوان تر است و در سن 24 
سالگى به ليگ برتر ايران آمده اما فوتبالش را در نيجريه ياد 
گرفته و پس از انتقال به سوئد هم نتوانسته آمار فوق العاده اى 
داشته باشد. او وقتى 19 ســاله بود، به فوتبال سوئد منتقل 
شــد تا پيراهن اوسترز را بپوشــد. او در نيم فصل دوم ليگ 
2013 سوئد، يك گل زد و يك گل ســاخت. اوسترز در آن 
فصل سقوط كرد و حاجى در ليگ دسته دوم سوئد، توانست 
پيشــرفت زيادى كند. 8 گل و 3 پاس گل در سال 2014، 

بهترين آمار حاجى در فوتبال سوئد است.
*از سوئد به دانمارك

گرو پس از پايان ليگ ســال 2014 سوئد، به دانمارك رفت 
تا در دســته دوم اين كشــور بازى كند. او نيمه دوم فصل
15- 2014 دانمارك، پيراهن ويبورگ را پوشيد و با اين تيم، 
قهرمان شد تا به سوپرليگ دانمارك برسد. نقش حاجى در 
اين تيم، چندان پررنگ نبود و او در 15 مسابقه فقط يك گل 
زد. فصل بعد حاجى در سوپرليگ دانمارك، نيمكت نشين 
بود و نيم فصل اول، هيچ بازى در تركيب اصلى قرار نگرفت و 

زمانى كه به عنوان بازيكن ذخيره به زمين رفت هم گلى نزد. الحاجى گرو پس 
از پايان نيم فصل اول، ويبورگ را ترك كرد تا به ليگ سال 2016 سوئد برسد و 
پيراهن اوسترشوندس را پوشيد. او در تمام ليگ، فقط 3 گل زد و 2 گل ساخت 
و گلزنان اول تيمش، قدوس و داير بودند. ســال 2017، اوضاع بدتر شد و او با 
دو گل زده در ليگ سوئد هشتمين گلزن اوسترشوندس بود. امسال هم در نيم 
فصل اول، گرو يك گل زده و يك پاس گل داده و باشگاه، او را در ليست خروجى 

قرار داد. دو گل در ليگ اروپا، بهترين بخش آمار گرو در اين فصل است.
*آمار نااميد كننده

7 گل در ســه ســال و نيم اخير، آمار اميدوار كننده اى براى گرو محســوب 
نمى شود. او به صورت ميانگين، در هر نيم فصل فقط يك گل زده و اين آمار، 
انتظارى نيست كه استقاللى ها از او دارند. البته فاصله سطح اول فوتبال سوئد 
و دانمارك با ايران، استقاللى ها را اميدوار كرده كه او در ليگ برتر آمار متفاوتى 
ثبت كند. بازيكنى كه اگر روى دور نيفتد، هزينه زيادى روى دست استقالل 
گذاشته و اگر روى فرم باشــد، آخر فصل صاحب بخشى از زيباترين گل هاى 

ليگ برتر خواهد شد.
جالب اينكه اين بازيكن در اين زمينه از هم تيمى خود در اوسترشوندس، سامان 
قدوس مشورت گرفته است. قدوس هم عنوان كرده استقالل تيم بزرگى است 

كه ملى پوشان زيادى دارد. 

ورزش: باشــگاه ميالن با انتشار 
بيانيه اى اعالم كــرد كه كاپيتان 
ســابق باشــگاه، از اين به بعد به 
عنوان مدير اســتراتژى ورزشى و 
توســعه، فعاليتش را آغاز خواهد 
كرد. اين يعنى پس از 9 سال دورى 
از باشــگاه، پائولو مالدينى، اسطوره 

باشگاه ميالن به جمع مديران باشگاه 
اضافه شد.

بازگشــت او به تيــم، بــرگ برنده 
اليوت(مالك باشگاه) است. قهرمان پنج 

چمپيونزليگ، در سال هاى اخير 

شــدت  به 
از باشــگاه 
فاصله گرفته 
بود و حتى به 
منتقد تيم نيز 
شده  تبديل 

بود .

*بنر اختالف
رابطــه نــه چندان 
خوب و پيچيــده مالدينى 
با هواداران دو آتشه باشگاه، 
علت اصلى بازگشت او بود. 
پــس از جــدال لفظى و 
انتقادات از آنها، كاپيتان 
به يكــى از اهداف 
كوچك  بخش 
موثر  ولى 

ورزشگاه تبديل شد. بخشــى از كوروا سود (دو آتشه هاى 
ميالنى) بنرى در ورزشــگاه به نمايش گذاشتند و مدعى 
شدند كه مالدينى به اندازه كافى به آنها احترام نمى گذارد 
و اين آنها بودند كه باعث شــهرت و ثروتمند شدن او بوده 
اند. در روز خداحافظــى مالدينى نيز آنها بــراى فرانكو با 
ره سى، ديگر اسطوره باشگاه كه رابطه نزديكى با اين بخش 

از ورزشگاه داشت شعار دادند.
مالدينى فكر مى كرد كه مديران باشــگاه مى توانســتند 
جلوى چنين اتفاقات ناخوشــايندى را بگيرند و آدريانو 
گاليانى، مدير اجرايى باشگاه نيز بايد از او دفاع مى كرد. 
در حقيقت او هيچگاه گاليانى را نبخشــيد و تالش مدير 
ميالن براى جذب مالدينى پس از بازنشســتگى را ناكام 

گذاشت.

*انقالب آمريكايى
گروه آمريكايى مالك ميالن به طرزى بى نظير موثر بوده اند. 
ماركو فاسونه و ماسيميليانو ميرابلى در كنار آقاى لى، همگى 
اخراج شدند. در كوتاه مدت، اليوت توانست محروميت اروپايى 
باشــگاه را لغو كند و حاال آنها مى توانند فصل آينده در ليگ 

اروپا شركت كنند، رقابتى كه تا به حال در آن پا نگذاشته اند.
با بازگشــت مالدينى، اين انقالب تكميل شــد و حاال ميالن 

اميدوارتر از قبل به مســير خود ادامه مى دهد. آنها در تالش 
هستند كه با وجود تغييرات گســترده، بتوانند خيلى سريع 
به روزهاى اوج خود كه پس از مالدينــى ديگر خبرى از آنها 

نبود، برگردند.

مالدينى: من به ميالن تعلق دارم
مالدينى با بيش از 900 بازى براى روســونرى و محبوبيتى 
غيرقابل توصيف در بين هــواداران ميالن گفت: مردم تغيير 
مى كنند اما لئوناردو دوست بسيار خوبى براى من است و ما 

يكديگر را تكميل مى كنيم.
 20 روز پيش و بالفاصله بعد از پســت گرفتن در باشــگاه 
ميالن، لئوناردو با من تماس گرفت و من با اعضاى باشگاه 
در نيويورك صحبت كردم و حاال نيز هيجان زده هستم كه 
اينجا حضور دارم. من معموال زيــاد صحبت نمى كنم، اما 
حاال قرار است بيشــتر از زمانى كه فوتباليست بودم حرف 
بزنم زيرا نقش ها متفاوت هستند. من به اين باشگاه تعلق 
دارم و فكر مى كنم تجربه ام در ميالن بســيار مهم خواهد 
بود. پروژه ميالن و نقش من به شدت به هم مرتبط است. 
من هيچ تجربه اى در ســطح مديريتى ندارم، اما نزديك 
بودن به لئوناردو براى من بســيار  اهميت دارد باشگاه از 

نظرات ما پيروى خواهد كرد.

روسونرى به روزهاى رؤيايى برمى گردد؟
ميالن-مالدينى؛  اتحاد دوباره براى سربلندى

اتحاد كميل و جردن
 براى پيشرفت كشتى 

ورزش:  جلسه ساليانه كميسيون ورزشكاران اتحاديه جهانى 
كشتى  با حضور كميل قاسمى نماينده كشــورمان در شهر رم 

ايتاليا برگزار شد.
در اين جلســه جردن باروز قهرمان جهان و المپيك از كشور 
آمريــكا،  اودنايو آده كورويه نماينده كشــتى زنان از كشــور 
نيجريه و نماينده اتحاديه جهانى كشــتى به همراه قاســمى 

حضور داشتند.
 كميل قاسمى گفت: مسائل مختلفى از جمله پيشنهادات ايران 

در اين جلسه مطرح شد.
قاسمى افزود: از مهمترين موارد مطرح شده مى توان به وزن كشى 
كشتى گيران در صبح مسابقات و برگزارى مسابقات در دو روز، 
چگونگى انجام طرح سيستم رنكينگ و رتبه بندى كشتى گيران، 
وزن هاى كشتى زنان و برگزارى مسابقات با نام تيم ستارگان و يا 

كشتى ستاره ها اشاره كرد.

ليال رجبى پشت در
 مجموعه آفتاب انقالب ماند!

ورزش: قهرمان سابق دووميدانى زنان ايران از يك اتفاق 
عجيب و راه ندادنش به مجموعه ورزشــى آفتاب انقالب 

گاليه كرد.
ليال رجبى كه با وجود اصليت بالروسى با پيراهن ايران در 2 
دوره المپيك حاضر شد و مدال نقره دوره قبلى بازى هاى 
آسيايى در سال 2014 را نيز در رشته پرتاب وزنه كسب 

كرد، از يك اتفاق عجيب نوشته است.
 اين ملى پوش سابق دووميدانى كه بعد از المپيك 2016 
به خاطر برخى رفتارها ديگر حاضر نشد به كارش در تيم 
ملى ادامه دهد، با گاليه از برخورد مسئوالن از راه ندادنش 
به مجموعه ورزشى آفتاب انقالب خبر داده است. تمرينات 
دووميدانى كاران معموال در اين مجموعه كه در شــرق 

تهران واقع شده، برگزار مى شود.

آسمان خراش هاى جوان
 يك گام تا جهانى شدن

ورزش: در ادامه مسابقات بســكتبال جوانان آسيا كه به 
ميزبانى تايلند در حال برگزارى است، آسمان خراش هاى 

ايرانى به مصاف ژاپن رفتند.
 اين مسابقه كه تكرار فينال دوره قبلى محسوب مى شد، 

با برترى 71 بر 64 شاگردان محسن شاه على همراه شد.
 بدين ترتيب ايران هر 2 بازى مرحلــه گروهى خود را با 
پيروزى پشت سر گذاشت و به عنوان صدرنشين به طور 

مستقيم به چهارم نهايى رفت.
با اين شــرايط بسكتباليســت هاى جوان ايرانى فقط 
يك گام تا جهانى شدن فاصله دارند. آن ها كه احتماال 
در دور بعدى با نيوزلند روبه رو مى شــوند، بايد براى 
رسيدن به جمع 4 تيم برتر و كســب سهميه جهانى از 

سد اين تيم بگذرند.

در بازى هاى آسيايى
الهه احمدى

 پرچمدار كاروان ايران شد
ورزش: ســتاد عالى بازى ها در جلســه فوق العاده خود در 
مورد پرچمدار جديــد كاروان ايران در بازى هاى آســيايى 
تصميم گيرى كرد و در نهايت  الهه احمدى از رشته تيراندازى 
به عنوان پرچمدار جديد كاروان ايران در بازى هاى آسيايى 
2018 جاكارتا معرفى شــد. پيش از اين كيميا عليزاده تنها 
بانوى مدال آور ايران در بازى هاى المپيك، به عنوان پرچمدار 
كاروان ايران در هجدهمين دوره بازى هاى آســيايى معرفى 
شده بود كه روز يكشنبه 14 مرداد ماه، در جريان تمرينات تيم 
ملى تكواندوى بانوان دچار مصدوميت شــديد(پارگى رباط 
صليبى) شد و بازى هاى آســيايى 2018 جاكارتا را از دست 
داد. طبق گفته پزشك او عليزاده به مدت يك سال از ميادين 

مختلف دور خواهد بود.

ورزش:  حميدرضا گرشاسبى ، سرپرست باشگاه پرسپوليس 
درباره مباحث مطرح شده پيرامون مذاكره باشگاه بشيكتاش با 
پرسپوليس براى انتقال بيرانوند به اين باشگاه تركيه اى اظهار 
كرد: تا امروز از طريق باشگاه بشــيكتاش مذاكره اى با ما انجام 
نشده است. شــايعاتى درباره ناراحتى برانكو از بيرانوند مطرح 
شــده و اين احتمال وجود دارد كه اين دروازه بان كماكان در 
پرسپوليس نيمكت نشين باشد. سرپرست باشگاه پرسپوليس 
درباره اين موضوع گفت : اين ها همه شــايعه است و من همه را 

تكذيب مى كنم.
برانكو: جوك است

برانكو هم البته درباره شــايعات مطرح شده پيرامون اختالف 
نظرش با عليرضا بيرانوند، اظهار كرد: من نمى دانم كه رسانه ها 
درباره چه موضوعى صحبت مى كنند و اين شايعات و اطالعات را 
از كجا آورده اند. بيرانوند با ما قرارداد دارد و مشكلى در اين زمينه 
وجود ندارد. او در ادامه  و در واكنش به انتشــار برخى شايعات 
پيرامون ناراحتى اش از بيرانوند هم، گفت : اين جوك ها را خيلى 

وقت است كه فراموش كرده ام.
گلر دوم بشيكتاش

گفته مى شود در صورتى كه اخبار رسانه هاى ترك به حقيقت 
بپيوندند و بيرانوند راهى بشيكتاش شود، رادوشوويچ به انتخاب 
اول برانكــو در درون دروازه تبديل خواهد شــد. او در 2 بازى 
نخست به ميدان رفت و ارزش هايش را با ثبت 2 كلين شيت و 

چند سيو نمايان كرد.

البته بيرانونــد براى رفتن به تركيه دچار ترديد اســت چرا كه 
خوب مى داند تيم تركيه اى او را براى دروازه بان دوم مى خواهد. 
دروازه بان شماره يك تيم ملى در يكى دو روز اخير رفتار عجيبى 
در تمرينات تيمش داشــته و با هيچ يك از مربيانش صحبت 

نمى كند. 
برانكو به خاطر همين مســائل اخير و حواشــى ايجاد شده در 
مورد نيمكت نشينى بيرانوند شــايد تصميم بگيرد در بازى با 
استقالل خوزستان خالف ميل باطنى اش عمل كند و دروازه بان 
شماره يك تيم ملى را در تركيب اصلى قرار دهد. آنچه مشخص 
است فكر سرمربى پرسپوليس در مورد انتخاب اول دروازه بان 
تيمش حسابى درگير است و بايد ديد او در نهايت چه تصميمى 

مى گيرد.
درويش وند در  انتظار

 تغيير ديگرى كه با جدايى بيرانوند انجام مى شود، به ابوالفضل 
درويش ونــد اختصاص دارد. درويش ونــد در چند فصل اخير 
همواره در سايه بيرانوند و رادوشــوويچ  بوده و هيچگاه در يك 
بازى رسمى براى پرســپوليس بازى نكرده است. شايد به ياد 
ماندنى ترين اتفاق از اين گلر جوان براى هواداران پرسپوليس، 
حضورش درون دروازه تيم اســلوونيايى در اردوى كرواسى و 
خوردن 6 گل بــود!در صورتى كه انتقال بيرانوند به زمســتان 
موكول شود، احتماال سرخ ها يك دروازه بان براى جايگزينى 

بيرانوند خواهند خريد.

ورزش:   مس سونگون ايران و ارم قرقيزستان از ساعت 11:30 
امروز در چارچوب مرحله يك چهارم نهايى مسابقات فوتسال 
قهرمانى باشگاه هاى آسيا به مصاف هم مى روند. سايت رسمى 
كنفدراســيون فوتبال آسيا به بررســى بازى هاى اين مرحله 
پرداخته و گزارشــى درخصوص هر ديــدار مرحله يك چهارم 

نهايى منتشر كرده است.
در اين گزارش ضمن اشــاره به اظهار نظرهاى سرمربيان دو 
تيم، آمده است: مس سونگون ورزقان به دنبال ادامه ركورد 
پرافتخار ايران در مســابقات خواهد بود. باشگاه هاى ايرانى 
پس از سال 2010، معموالً به جمع چهار تيم برتر مسابقات 
راه يافته  و تاكنون ســه قهرمان آسيا داشته اند. فوالد ماهان 
در ســال 2010، گيتى پسند در ســال 2012 و تأسيسات 

دريايى در سال 2015.
مس سونگون روز دوشنبه با پيروزى 3 بر يك مقابل بانك بيروت 
لبنان و با ثبت ركوردى كامل، در صدر جدول گروه D مسابقات 
حضور يافتند، اما حميد بى غم ســرمربى مس در آستانه ديدار 

مقابل ارم قرقيزستان، اعتماد به نفس فراوانى دارد.
با حضور ستارگانى چون حسين طيبى، آقاى گل رقابت ها با 7 
گل زده و اصغر حسن زاده، بازيكنى كه سه سال به عنوان مرد 

سال فوتسال آسيا انتخاب شد، مس سونگون تيمى قدرتمند 
در قهرمانى باشــگاه هاى آسيا محسوب مى شــود. ايرانى ها با 
به ثمر رســاندن 21 گل و به همراه چونبــورى تايلند مدافع 
عنوان قهرمانى مســابقات، بيش از هر تيم ديگرى دروازه رقبا 

را گشوده اند.
ارم قرقيزســتان هم پس از پيروزى 4 بر 2 مقابل ويك وايپرز 
اســتراليا در آخرين ديدار گروه، به عنوان تيم دوم گروه C به 
جمع هشت تيم نهايى بازى ها رسيد. تقريباً نيمى از بازيكنان 
تيم ملى قرقيزســتان در ارم توپ مى زنند و قرقيزها تاكنون با 
صعود به مرحله حذفى، فراتر از انتظارات ظاهر شده اند. سرمربى 
ارم هم بازى مقابل مس سونگون را سخت ترين ديدار اين تيم 
دانسته و گفته كه تيمش به هدف اوليه خود در قهرمانى آسيا 

رسيده  است.
 AFC در بخشى ديگر از گزارش خود نوشته است: سال 2016 
تنها فصلى بود كه نماينده ايران از رسيدن به جمع چهار تيم برتر 
مسابقات بازماند. در اين سال تأسيسات دريايى پس از تساوى 
2 - 2 مقابل ناگويا اوشنز ژاپن، در ضربات پنالتى شكست خورد 
و از دور مسابقات كنار رفت. مس سونگون نيز نخستين حضور 

خود را در مسابقات فوتسال قهرمانى آسيا تجربه مى كند.

دروازه بان يك تيم ملى دروازه بان دوم درتركيه

گرشاسبى: با بشيكتاش مذاكره نكرده ايم
گزارش AFC از مرحله يك چهارم نهايى

 فوتسال قهرمانى باشگاه هاى آسيا

«نيوماير» مس به دنبال صعود طاليى
و طلسم هفت 

ورزش: شــماره هفت استقالل يك 
بار ديگر صاحب پيدا كرد و قرار است 
مارتين نيوماير در ايــن فصل با اين 
شــماره پيراهن براى استقالل بازى 
كند. شماره هفت در استقالل پيراهن 
ويژه اى اســت؛ پيراهنى كه با فرهاد 

مجيدى ارزش مضاعف پيدا كرد.
پيــش از مجيــدى هــم بازيكنان 
بزرگى مانند محمد نــوازى و مجيد 
نامجومطلق در استقالل شماره هفت 

پوشيدند.
پس از خداحافظى فرهاد مجيدى از 
فوتبال، مدت ها اين پيراهن بازنشسته 
بود و جالب اينكه در دو فصل اخير هر 
بازيكنى كه ســراغ شماره هفت رفته 

ناكام مانده است.
پس از خداحافظى مدتى عنوان شــد 
كه كرار جاســم عراقى  مى خواهد از  
شماره هفت اســتفاده كند. مجيدى 
ناراحتى اش را از ايــن بابت بروز داد و 
كرار هم پس از پوشيدن شماره هفت 
در تمرينات، قيد آن را زد. در دو فصل 
اخير اما داستان متفاوت شد. در ليگ 
شانزدهم شماره هفت استقالل پس از 
سال ها كنار ماندن به بختيار رحمانى 
رســيد. بختيار نتوانست در استقالل 
خوش بدرخشد و تنها يك نيم فصل 

دوام آورد.
در فصل گذشــته اين اتفــاق براى 
حسن بيت ســعيد رخ داد و او پس 
از چند ماه ناموفق در اســتقالل از 
شماره هفت جدا شد. پس از ناكامى 
بختيار و بيت ســعيد در اســتقالل 
در فضــاى مجازى موضوع طلســم 
شدن شــماره هفت مطرح شد. بايد 
ديــد نيوماير مى تواند اين طلســم 
را از بين ببرد و بازيكنى كه پيراهن 
شــماره هفت را در اســتقالل برتن 

دارد دوباره مى تواند بدرخشد؟

مهاجمى كه دفاعى را نمى ترساند

آزار«گرو» به حريفان استقالل مى رسد؟
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ادب و هنر

يادداشت

خبر

يادداشت نيلوفر بختيارى بر مجموعه قصيدة 
«سياه مست ساية تاك» مرتضى اميرى اسفندقه

غم تازه را بيمى از باستان نيست!
در روزگار مــا قصيــده از 
مهجورترين شكل هاى شعر 
پارسى اســت و سرودنش 
همت و شجاعت مى طلبد. 
قصيده اى كــه مانند ديگر 
قالب هاى كهن شعر پارسى 
امروز، آماده اســت تا جامۀ 
نو به تن كند. در اين ميان 
معدود  از  يكى  قصيده هاى 
ما؛  قصيده ســرايان روزگار 
اســفندقه  اميرى  مرتضى 
مجموعه اى  در  بتازگى  كه 
به نام «سياه مســت ســايۀ 
تاك» منتشــر شده است، 
گواه و گوياى اين معناست. 
اگر قصايد مرتضى اميرى اســفندقه را از مجموعۀ «چين ِكالغ» تا «ِسوا 
شب»، كه هر دو در «سياه مست سايۀ تاك» جمع آورى شده اند، آن گونه 
كه شاعر از آن نام مى برد، قصيده واره بناميم، گويى اشارتى ا ست به آن كه 

اين شعرها هم قصيده اند و هم در عين حال نيمايى و نو:  
«منم دوباره و تازه قصيده اى از نو
منم دوباره و از نو قصيده اى تازه»

( ص 112)
شــاعر اين مجموعــه، از قصيده بــا عباراتى چون «بابــا كالن» ، «پير 
شــعر»، «پدر پير»، «شــمس» و... ياد مى كند و قصايــد خود را در عين 
باستانى بودن، عارى از عادت باستان مى داند. شعرى كه از قصايد بازارى 

كهن بيزار است:
«شعر من باستانى ست، اما
عارى از عادت باستان شد

رفت آن دوره اى كه به تزوير
شعر، بازار بازارگان شد»

(ص 182)
اما اين تفاوتِ  جهان بينى به معنى بريدن كامل از ريشه هاى محكم و تنۀ 
استوار قصيده نيست و در اين قصايد نيز به رسم قصيد ة كهن، تغزل و 
تشبيب، شريطه و دعا و... به شيوه اى ديگرگونه يافت مى شود و بهره گيرى 

شاعر از واژگان كهن، به اصالت و استحكام قصايد او منجر شده است:
«وام از بندى يمگان به ادب مى گيرم

ديدم و نيز ببين َميدة1 من فخفره2 شد»
(ص 210)

تلميح به قصص قرآنى، وقايع دينى و مذهبى، شــعر شــاعران، نام ها و 
مكان هاى فراوان در اين قصايد ديده مى شــود كه نتيجۀ آن گشــودن 

فضايى بى كرانه از ادب پارسى به روى مخاطب است:
«ابليس و فريِب مار و طاووس

حّوا و هبوِط تلِخ آدم»
(ص 305)

«پاى پياده در سفِر رزِم اشكبوس
فرمان بده كه رستم نام آور آورند»

(ص 231)
موازنه، تضاد و طباق، اشتقاق و شبه اشتقاق، تكرار و تصدير و... از جمله 
آرايه هاى لفظى است كه با بسامد باال در اين قصايد مورد استفاده قرار 

گرفته است.
در كنار اين خصايص زبانى، برخالف تصور رايج پيرامون قصيده، بسيارى 
از ويژگى هاى زبانى و بيانى شعر معاصر در قصايد مجموعۀ «سياه مست 
سايۀ تاك» وجود دارد. از آن جمله مى توان به استفاده از واژگان محلى، 

اصطالحات و عبارات عاميانه، بيان روايى و...  اشاره نمود.
در محتواى اين اشــعار نيز با تنوع و وسعت نگاه شاعر روبه رو هستيم. 
برخى از اين مضامين شامل نهيب به خود، شعر و شاعرى، دغدغه هاى 
دينى، حماسى و عاشقانه مى شــود. نكتۀ قابل توجه آن كه اين اشعار، 
گاه خطاب به شــخصيت هاى برجســته ادبى ـ  هنرى سروده شده اند و 
سنت مدح گونه بودن قصيده را به شكلى متعالى حفظ كرده اند. در پايان، 
خواندن و پاى در راه اين قصايد نهادن را به دوســت داران شــعر اصيل 

پارسى توصيه مى كنم.
پانوشت:

1-َميده: نوعى نان كه متموالن و اعيان خورند.
2- َفخفره: نان جوى فقيرانه. 

مسعود نجابتى:
 نمايشگاه گرافيك مذهبى

 حاصل 40 سال تجربه است
فارس: نمايشــگاه آثار منتخب 
گرافيك مذهبى با حضور جمعى 
از مســئوالن و هنرمندان كشور 
شجاعى  سيدمســعود  همچون 
طباطبايى مديــر مركز هنرهاى 
تجســمى حوزه هنرى، كوروش 
زارعــى مديــر مركــز هنرهاى 
مسعود  هنرى،  حوزه  نمايشــى 
نجابتــى مديــر عامــل انجمن 
هنرهاى تجسمى انقالب و دفاع 

مقدس و جمعى ديگر از هنرمندان كشور، در حوزه هنرى افتتاح شد.
مســعود نجابتى مدير گروه هنرهاى تجسمى انقالب و دفاع مقدس در 
حاشيه اين مراسم گفت: نمايشگاه آثار منتخب گرافيك مذهبى حاصل 
40 سال تجربه هنرمندان عرصه تجسمى كشور در موضوعات دينى است 
و به همت آقاى وزيريان جمع آورى شده است.وى اظهار كرد: در خاطر 
دارم كه سال هاى نخستين پيروزى انقالب اسالمى، آثار گرافيك در چه 
شــرايطى بود؛ فكر مى كنم امروز هم به لحاظ كميت و هم كيفيت، آثار 
تجســمى و پوستر كشور ارتقا پيدا كرده است.نجابتى گفت: هنرمندان 
گرافيك كشــور كه آثارشان در نمايشــگاه گرافيك مذهبى به نمايش 
درآمده است، نگاه دقيق و موشكافانه اى به آثار قدما و دوره هاى تاريخى 

داشته اند و برخورد جديدى با موتيف ها، نقوش و خطوط شده است.  

گفت و گو با محمد ملتجى به بهانه آغاز به كار سيزدهمين دوره جشنواره «تئاتر مردمى بچه هاى مسجد» در قزوين

تئاتر مسجدى نياز جامعه ماست

فروش 35 هزار جلد«خداحافظ ساالر» در پويش روشنا
تسنيم: كتــاب «خداحافظ ساالر»، خاطرات همسر سردار شهيد حسين همدانى 
اســت كه حميدحسام، نويســنده برجســته دفاع مقدس آن را به رشتۀ تحرير 
درآورده اســت. دهمين دوره پويش مطالعاتى روشــنا كه با محوريت اين كتاب 
در حــال برگزارى اســت، تاكنون بيش از 35 هزار جلد از ايــن اثر را توزيع كرده

 است.
كتاب «خداحافظ ســاالر» خاطرات پروانه چراغ نوروزى از همراهى با همســرش 
در روزهاى مبارزه اســت، داستان اين كتاب از سال 1390 آغاز مى شود كه شهيد 
همدانى خانواده خود را در اوج بحران ســوريه كه دمشــق در آستانه سقوط بود، 
آگاهانه به دمشق مى برد. زندگى شهيد همدانى مملو از حادثه، مجروحيت، گمنامى 
و كارهاى بزرگى اســت كه ناشناخته مانده، بخشى از كتاب «خداحافظ ساالر» به 
خاطرات و نقش شهيد همدانى در تأسيس  سه لشكر سپاه در سال هاى دفاع مقدس 
و مأموريت هــاى متعددى از جمله حضــور وى در آفريقا و در نهايت دفاع از حرم 

اهل بيت(ع) در سوريه مى پردازد.

«الف الم خمينى» رونمايى مى شودادبيات
فارس: آيين رونمايى از كتاب«الف الم خمينى» دوشــنبه (22مردادماه) با حضور 
جمعى از اهالى قلم و مسئوالن فرهنگى در پژوهشكده فرهنگ، هنر و معمارى برگزار 
مى شود.در آيين رونمايى اين كتاب، حجت االسالم على اكبر ناطق نورى، حجت االسالم 
مصطفى پورمحمدى و هدايت اهللا بهبودى در مورد كتاب «الف الم خمينى» سخنرانى 
مى كنند.كتاب «الف الم خمينى» از سوى مؤسسه  مطالعات و پژوهش هاى سياسى 
منتشر شده اســت و با معرفى خاندان امام خمينى(ره) آغاز مى شود و سير زندگى 
روح اهللا را از تولد، نشو و نما، تحصيل در زادگاه، ادامه درس آموزى در اراك و مهاجرت 
به حوزه علميه قم پى مى گيرد.مى توان اين زندگينامه را به دو بخش كلى تقسيم 
كرد. اول، زندگى علمى حضرت روح اهللا خمينى (ره) در قم كه بيش از 40 سال از 
عمر او را در بر گرفت. امام خمينى در اين چهار دهه درس گرفت، درس داد، نوشت 
و ماترك چشمگيرى از منشــورات و شاگردان به جا گذاشت. دوم، زندگى سياسى 
حضرت امام است كه از اواسط سال 1341 شمسى آغاز مى شود و با فراز و نشيب هاى 

فراوان شانزده سال بعد، به پيروزى نهضت اسالمى در سال 1357 مى رسد. 

 كتاب

 ادب و هنر/خديجه زمانيان  ســيزدهمين 
جشــنواره تئاتر بچه هاى مسجد از امروز در شهر 
قزويــن آغاز به كار كرده اســت. تئاتر مســجد 
كه همزمان با پيروزى انقالب اســالمى توســط 
هنرمندان بسيجى احيا شد آرام آرام توانست به 
يكى از شاخه هاى تئاتر تبديل شود و هنرمندان 
بســيارى را پرورش دهد. اتفاقى كه خيلى خوب 
شروع شد، اما در ادامه راه به دليل بى توجهى ها 
به محاق فراموشــى رفت. امروز به انگيزه آغاز به 
كار سيزدهمين جشنواره تئاتر بچه هاى مسجد 
با محمد ملتجى يكى از پايــه گذاران اين تئاتر 
به گفت و گو نشســتيم و در خصوص كم و كيف 
اين تئاتر و تغييراتى كه اين شــاخه تئاتر داشته 
و مسيرى كه پيموده اســت، گپ زديم. محمد 
ملتجــى روز خبرنگار را به جامعه خبرى تبريك 
گفــت و اصرار داشــت اين تبريــك در ابتداى 

گفت و گو منتشر شود. 

بذر تئاتر مسجد 
بستر فعاليت هاى هنرى بچه هاى مسجد با پيروزى 
انقالب اســالمى رقم خورد. جبهه اى كه انقالب 
اســالمى براى فرهنگ و هنر ايجاد كرد، سربازان 
اصلــى و نيروهاى اصلى آن نيروهاى مســجدى 
بودند. در زمينه فرهنگ و هنر هم الزم بود همين 
طيف ايفاى نقش كنند و امور را به دست بگيرند 
همانطور كه غائله كردستان و گنبد و مسائلى كه 
در اوايل سال 60 رخ داد توسط بچه هاى مسجد 

رفع و رجوع و مديريت مى شد. 
قرار بر اين شد در زمينه هنر هم همين نيروهاى 
مســجدى پيش رو باشــند، آن ها هم به صحنه 
آمدند و در مســاجد به اجــراى تئاتر پرداختند 
و چهره هاى خوبى تحويــل جامعه تئاتر دادند. 
حسين فدايى، حســين پارسايى و دكتر مجيد 
سرسنگى همه بچه مســجدى بودند كه در آن 
زمــان بنا به ضرورت و اهميت كارهاى فرهنگى 
انقالب جشنواره تئاتر مساجد را راه اندازى كردند 
و بسترى براى  تربيت نيروى هنر انقالبى فراهم  
كردند. دهه 60 و 70 اوج فعاليت بچه هاى مسجد 
بود. من به عنوان هنرمند مسجدى نمايش هايى 
مثل «همــراه» را با نورى، هنرمنــد جانباز كار 
مى كرديم كه توانســت ركورد اجــرا را در ايران 

بشكند.   
بيش از 3600 اجرا در كشور داشتيم. نمايش هاى 
ما با ضبط تلويزيونى همراه بود. يادم هست كه  
شــبكه دو سيما تله تئاتر از تئاترهاى ما  پخش 
مى كرد. موضوعات اين تئاترها اجتماعى، مذهبى، 
دفــاع مقدس و عرفانى بود و همگى مورد توجه 

مخاطب قرار مى گرفت. همــه اين ها در فضاى 
مســجد و با كم تريــن امكانات اجرا مى شــد و 
اســتقبال هم مى شــد. ما از عوامــل و عناصر 
صحنه اى كه الزمه تئاتر هست، محروم بوديم، اما 
اين هنر را داشتيم نمايشى را به صحنه ببريم كه 

هم عوام بپذيرد و هم خواص بفهمند. 

تئاتر مسجد مورد توجه هنرمندان امروز 
نيست

تئاتر مسجد با اين پيشــينه آغاز به كار كرد، اما 
االن هيچ نشــانى از آن در بدنــه تئاتر حرفه اى 
كشور وجود ندارد. االن چقدر نيروهاى مسجدى 
و جوان هــاى مذهبــى و مردم مذهبــى با تئاتر 
انقالبى و دينى ارتبــاط برقرار مى كنند و به طور 
كلــى جايگاه تئاتر انقالبى كجاســت؟ من كه به 
عنوان عضو شوراى نظارت بر تئاتر مشهد فعاليت 
مى كنــم مى بينــم در تئاتر امــروز، نمايش هاى 
مســجدى، مذهبى و موضوعات ارزشى زياد مورد 
توجه نيســتند و خأل اين موضوعات را احساس 
مى كنم. ما هنرمندان تئاتر مسجدى نمى خواهيم 
شــعار دهيم و حرف هاى تكرارى بزنيم، ما براى 
تئاتر بايد برنامه و هدف داشــته باشيم. بدنه تئاتر 
امروز دست گروه هاى غيرمردمى است و متاسفانه 

حمايت مسئوالن از تئاتر هنرمندان مسجدى كم 
است و در اين زمينه فعاليت حرفه اى و جدى انجام 
نمى شود. اگر بخواهيم در راستاى بهبودى و غنى تر 
شدن تئاتر مسجد گام برداريم نياز به برنامه ريزى 
و پرورش نيرو داريم. در اين بهسازى هم مسئوالن 
نقش دارند و هم هنرمندان. االن تئاتر رشد زيادى 
كرده اســت، اما متون ارزشى همپاى موضوعات 
ديگر رشد نداشته اند و هنرمندان تراز اول به اين 
متون بى توجه هستند. من به عنوان عضو شوراى 
نظارت بر تئاتر مشــهد در طول ســال يك متن 
مذهبى و يا متن نمايشى كه متناسب با فرهنگ 
مسجد باشد، نمى بينم. در حالى كه اعتقاد ما بر اين 
است تئاتر قالب بيانى است و بايد براى گسترش 
فرهنگ دينى در اين حوزه سرمايه گذارى  كنيم. 
تئاتر مسجد نياز جامعه ماست، اما نگاه ما به دين 
و مسائل  مذهبى نگاهى سطحى است در حالى كه 
اگر بخواهيم شناسه اى از دين به نسل امروز ارائه  

دهيم بايد از اين ابزار استفاده كنيم.

تأثير  برگزارى جشنواره ها 
برگزارى جشنواره هايى با موضوع مسجد بسيار 
در گسترش اين نوع تئاتر تأثير  گذار است. بايد 
گام هاى كوچك را هم غنيمت شمرد و از آن ها به 

نفع خودمان استفاده كنيم. يادم مى آيد در زمان 
جنگ در شهر سوسنگرد كه عراقى ها به اين شهر 
نزديك بودند عابرى گفت: در پياده رو نمايشگاه 
عكــس بگذاريم. مــن گفتم: در ايــن بحبوحه 
نمايشگاه عكس جواب نمى دهد. او گفت اتفاقاً هر 
خأليى كه هســت من و تو بايد پر كنيم  و گرنه 
دشمن پر مى كند. حرف او در گوشم هنوز هست 
و االن و در اين زمانه هنوز هم به كار مى آِيد. به 
هر حال برگزارى جشنواره تئاتر مساجد عاقالنه تر 
از برگزار نكردن آن اســت؛ امــا حاال كه چنين 
بسترى مهيا شده است نبايد سطحى باشد و بايد 
با برنامه ريزى و مطالعه همراه باشد تا بتواند در 
عرصه تئاتر كشور قد علم كند و جريان ساز باشد. 
وقتى حركتى مثل حركت جشنواره تئاتر مسجد 
شروع مى شــود، بايد مستمر باشد. متون توليدى 
توسط نهادهاى مختلف در اختيار گروه هاى تئاترى 
قرار بگيرد. آموزش بــه جوان هايى كه وارد تئاتر 
مسجد مى شــوند خيلى مهم است. بايد براى اين 
هنرمندان طورى برنامه ريزى شــوند تا  در آينده  
وارد تئاتر حرفه اى شــوند. ارتقاى ســطح علمى 
اين هنرمنــدان خيلى اهميت دارد چون هنرمند 
مســجدى به معناى فعاليت در مسجد نيست او 
بايد تفكر علمى مذهبى داشته باشد، تئاتر دينى 

را بشناســد و برايش ارزش قائل باشد، تحقيق و 
مطالعه كند تا وقتى وارد بدنه تئاتر حرفه اى شد با 

تفكر مسجدى و انقالبى گفتمان ايجاد كند. 
اميدواريــم در جهــت ارتقاى تئاتر مســجد به 
برگزارى جشــنواره اكتفا نشــود و هنرمندان و 
مسئوالن به همه اين موارد توجه كنند چون ما 
متأسفانه  در نويسندگان حرفه اى و نويسندگان 
تراز اول كشــورمان هنرمند مسجدى كم داريم 
و تئاتر مســجد با گذشت اين همه سال و شروع 

درخشانش آنچنان كه بايد شكوفا نشده است.  

تئاتر مسجد چگونه ارتقا پيدا مى كند؟
تنها راه ارتقاى اين تئاتر اين است كه هنرمندان 
تئاتر مســجد با همه طيف هــاى تئاتر و هنرى 
مرتبط شــوند، چــون اين ارتبــاط هم موجب 
شكوفا شدن نگاه و تفكر او مى شود و هم موجب 
گسترش و جارى شدن تفكر او ميان طيف هاى 
مختلف هنرى. اين بده بستانى است كه بايد رخ 
دهد تا تئاتر مســجد رشد و پيشرفت كند چون 
به هر حال مســئله  دين و مسجد به يك طيف 
خاصى مربوط نيســت و براى همه مردم ايران 
عموميت دارد.  همه مسجد را مى شناسند و اين 

جنس هنر را درك مى كنند. 

آنچه مى خوانيد

 االن چقــدر نيروهــاى مســجدى 
مــردم  و  مذهبــى  جوان هــاى  و 
مذهبــى با تئاتــر انقالبــى و دينى 
ارتبــاط برقرار مى كننــد و به طور 
كل جايگاه تئاتر انقالبى كجاســت. 
مــن كــه به عنــوان عضو شــوراى 
نظــارت بر تئاتــر مشــهد فعاليت 
مى كنــم مى بينم در تئاتــر امروز، 
نمايش هــاى مســجدى، مذهبى و 
موضوعات ارزشى زياد مورد توجه 
نيســتند و خأل ايــن موضوعات را 
احســاس مى كنــم. مــا هنرمندان 
تئاتر مســجدى نمى خواهيم شعار 
دهيم و حرف هاى تكــرارى بزنيم 
ما براى تئاتر بايــد برنامه و هدف 
داشته باشــيم. بدنه تئاتر ما چيز 
ديگرى اســت و حمايت مســئوالن 
از اين نــوع كارها كم اســت و در 
اين زمينه فعاليت حرفه اى و جدى 

انجام نمى شود
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اصالحيه

هادى مقدم دوست سريال «سرباز» را كليد زد

فارس: حميد نعمت اهللا و هادى مقدم دوســت كه پيش از اين سريال 
«وضعيت ســفيد» به نويسندگى آن ها و به كارگردانى حميد نعمت اهللا از 
شبكه سه سيما پخش شده بود،دوباره سريال جديدى را به تهيه كنندگى 
محمدرضا شفيعى مى سازند و اين بار مقدم دوست در مقام كارگردان در 

پروژه حضور خواهد داشت.
«سرباز»  عاشقانه اى حماسى است كه از مدتى قبل در محله ستارخان و 
در سكوت خبرى كليد خورده و در 40 قسمت 45 دقيقه اى براى شبكه 

سه سيما توليد مى شود. 
اين سريال حكايت سرباز وظيفه اى به نام يحيى و همسرش يلدا و رفقاى 
هم خدمتى اش است. در خالصه داستان «ســرباز» آمده است:  در وفاى 
عشــق تو مشهور خوبانم چو شمع/ شب نشــين كوى سربازان و رندانم 

چو شمع
آرش مجيدى، اليكا عبدالرزاقى، جمال اجاللى، اسماعيل محرابى، على 
هاشمى،  افسانه كمالى،  فرحناز منافى ظاهر، جواد خواجوى، مهتاب ثروتى 
و... از بازيگرانى هستند كه تاكنون حضورشان قطعى شده است و بازيگران 

ديگر نيز بتدريج به پروژه خواهند پيوست.
ساير عوامل سريال «سرباز»  عبارتند از: نويسنده: حميد نعمت اهللا،  هادى 
مقدم دوست/ دســتيار كارگردان:  سعيد بيات/ مدير برنامه ريزى: وحيد 
كاشى/ مدير توليد: حميد حاجى زاده/ مدير تصويربردارى: محسن فالحى/ 
صدابردار: على عدالت دوســت/ طراح صحنه و لباس: بابك پناهى/ طراح 
گريــم: مرتضى كهزادى/ مدير تداركات: محمد على  محمدى/ منشــى 
صحنه: رضا بقايى/ عكاس: حسن هندى/ مشاور رسانه  اى: نيكان نصاريان/ 

مجرى طرح: مؤسسه  فرهنگى هنرى وصف صبا.
«سرباز» محصول مشترك گروه فيلم و سريال شبكه سه سيما و سازمان 

سينمايى انقالب و دفاع مقدس (قرارگاه مهارت آموزى) است.

نمايش مستند شفاخانه شاهرضا 
در پرديس سينمايى هويزه

ســيما و ســينما: انجمــن 
با  اسالمى  انقالب  فيلمســازان 
همكارى حوزه هنرى خراســان 
آيين رونمايى از فيلم مســتند 

«شفاخانه» را برگزار مى كند. 
به  «شــفاخانه»  مســتند  فيلم 
كارگردانــى  و  نويســندگى 
عبدالرضا رحمانى نسب، روايت 
شصت دقيقه اى پويا و تصويرى 
از تاريخ پزشكى ايران و پيشينه  
تاسيس و توسعه بيمارستان امام 
رضا(ع) با نام قديمى «شاهرضا» 
در مشهد است كه در مهر سال 
1313 همزمان با جشــن هزاره 
فردوسى افتتاح شد. اين آيين در روز چهارشنبه 17 مرداد ساعت 16 در 
پرديس سينمايى هويزه برگزار خواهد شد. حضور براى عموم عالقه مندان 

آزاد است.

روايت روز هاى آغاز جنگ تحميلى 
در سريال «تك سواران» 

باشــگاه خبرنگاران: سريال 
«تك ســواران» بــه كارگردانى 
مســعود تــكاور و بــا حضور 
كامــران  چــون  بازيگرانــى 
تفتــى و جعفر  دهقــان كليد 

خورد.  
سريال تك سواران نوشته نوشين 
پيرحياتى، به كارگردانى مسعود 
تكاور و تهيه  كنندگى افشــين 
صادقــى كه به ســفارش گروه 
نوجوان مركز سيما فيلم توليد 
مى شود، اوايل هفته كليد خورد.

در اين ســريال بيــش از  100 بازيگر اصلى و فرعى حضــور دارند كه از 
بازيگــران اصلى اين ســريال مى توان به كامران تفتــى، جعفر دهقان، 
بهمن دان و  فريبا متخصص اشاره كرد.  روايت روز هاى آغاز جنگ تحميلى 

در سريال «تك سواران»/ حكايت دالور انى كه به دل دشمن تاختند. 
اين ســريال كه داســتانش در بســتر زمانى اواخر دهه 50 شمســى و 
روز هاى آغازيــن جنگ تحميلــى رخ مى دهد، روايتگــر دالورى هاى 
 عشيره هاى مرزنشــين در روز هايى است كه دشمن ظالمانه به مرز هاى 
اين سرزمين حمله كرد و با دفاع غيرقابل انتظار نيرو هاى  مردمى رو به رو 

شد.  
اين ســريال كه در 26 قسمت توليد مى شود، پنج ماه پيش توليدش به 
طول انجاميد و بخش هاى مهمى از لوكيشن هاى اين سريال  توسط گروه 
طراحــى صحنه در پنج منطقه از اطراف تهران و شــهرك دفاع مقدس 

ساخته شد.

روز گذشته 16مرداد 97 در صفحه سيما و سينما مطلبى با عنوان «100 
ميليارد تومان به بيت المال برگردانده ايم» چاپ شــد كه به اين وســيله 
اعالم مى شــود عبارت «بيش از 300 ميليارد تومــان پول به بيت المال 

برگردانده ايم» صحيح مى باشد.

 آقاى جعفريان! فيلم مزار شريف تنها فيلم 
داستانى ساخته شده درباره واقعه شهادت 
ديپلمات هاى ايرانى در مزار شريف است، به 
نظر شما اين فيلم توانسته آن واقعه تاريخى 

را به خوبى به تصوير بكشد؟
فيلم مزار شــريف محصول حوزه هنرى اســت. 
زمانى كه اين فيلم ساخته شد من در دفتر ادبيات 
پارســى زبانان حوزه هنرى مشغول به كار بودم و 
در جريان ريز و درشت ساخت اين فيلم هستم. از 
مدت ها قبل همه خواهان اين بودند كه سينماى 
ايران توجه جدى به همسايه شرقى خودش داشته 

باشد. 
بيش از چهل سال است كه مردم كشور ما ميزبان 
بيش از 3 ميليون همســايه همزبان هستند اما 
شناخت درســتى از ميهمانان خودشان ندارند. 
مردم تشنه اند كه درباره ميليون ها افغانستانى كه 
در كنار خودشان ديده اند، بيشتر بدانند، مردمانى 
كه فراز و فرودهاى زيادى را در كنار هم داشتيم و 
سال هاى انقالب و دفاع مقدس در كنار ما بودند. 
عمده معرفى رســانه هاى ما از مردم افغانســتان 
به عنــوان كارگــران كوره پزخانه هــا و كارگران 
ساختمانى بوده و از جامعه نخبگانى، تاريخ غنى 
آن ها، جغرافياى ســحرآميز اين سرزمين و نوابغ 

آنجاحرفى زده نشده است. 
جامعه رســانه اى كشور و نوابغ عرصه هنر ديدند 
كه مخاطب و تقاضا در اين حوزه فراوان است اما 
عرضه محدود، به همين دليل فيلم هاى مختلفى 
قبل از مزار شــريف ســاخته شــد از «گلچهره» 
بگيريد تا «چند متر مكعب عشــق». حوزه هنرى 
هم به صرافت افتاد كه اين فيلم ســاخته شــود 
و مى خواســت كــه نگاهش معطــوف به داخل 
كشــور هم باشد به همين دليل به واقعه شهادت 

ديپلمات ها در 17 مرداد سال 77 پرداخت.

 با توجه به حساسيت موضوع و لوكيشن 
كار كه مى بايست در افغانستان باشد، ساخت 

اين اثر با چه شرايطى روبه رو  بود؟
خــب پرداختن به اين موضوع بســيار ســخت 
بــود چون عالوه بر اينكه مى توانســت يك فيلم 
ســينمايى خــوب از آن در بيايد اما يك موضوع 
تاريخى پيچيده هم بود و اين مشكل وجود داشت 
كه از نقل شفاف واقعيات تخطى شود و اطالعات 
الزم به دليل برخى از محدوديت ها و مصلحت هاى 

امنيتى در اختيار سازندگان قرار نگيرد. 
دسترســى به آن جغرافيايى كه حادثه در آن رخ 
داده بود هم براى تيم سازنده چندان ميسر نبود 
و اگر بود، همراه با ســختى هاى بسيار بود و آن ها 
تحمل اين سختى را نداشتند. اين ها باعث شد كه 
همه نگران شوند كه اين كار چطور ساخته مى شود. 
به ياد دارم كه بارها برخى بزرگان سينماى انقالب 
به من پيغام دادند كه آقاى جعفريان ســراغ تيم 
سازنده برويد و اين ها را تنها نگذاريد چون ممكن 
اســت محصولى توليد شود كه با تمام هزينه ها و 

زحمات، كار مقبولى از آب در نيايد. 
يكى از كارگردان هاى سرشناس كشور به من زنگ 
زد كه تو برو و اگر آن ها بى تفاوتى مى كنند، بازهم 

شماسخت نگير و كنارشان باش. 
مديريت حوزه هنرى هم مــدام مى گفت كه به 
صورت مشاور در كنار تيم توليد باش اما درعمل 
از طرف تيم ســازنده درخواست همكارى با من 

نشد. 
موضوعى كه مى خواســتند فيلمش را بســازند 
بخشى از زندگى من و اتفاقى بود كه براى دوستان 
صميمى مــن رخ داده بود. من دو روز قبل از آن 

حادثه، مزار شريف را ترك كرده بودم.

 ضمن اينكه پيش از اين هم شــما يك  
مستند تحليلى درباره اين حادثه 17 مرداد 

سال 77 مزارشريف ساخته بوديد؟
همين طور اســت، من يك مستند كامل در اين 
باره ساختم باعنوان «چه كسى ما را كشت؟» كه 
تهيه كننده و سفارش دهنده آن هم حوزه هنرى 
و البته حوزه خراســان جنوبى بود و با محوريت 
سردار شهيد«محمد ناصر ناصرى» ساخته شد و به 
اين حقيقت پرداختيم كه چه كسانى بچه هاى ما 

را در مزار شريف به شهادت رساندند. 
انتظــار جامعــه و مــردم ازفيلــم ســينمايى 
مزارشــريف اما اين بود كه عــالوه بر اينكه يك 
فيلم سرگرم كننده درباره جغرافيا و مردم كشور 
همسايه مى بينند، اين گره تاريخى هم برايشان 
باز شــود كه به راســتى در صبح 17 مرداد سال 
1377 در كنســولگرى ايران در مزار شريف چه 
واقعه اى رخ داد و بچه هاى ما چطور و به دســت 
چه كسانى به شهادت رسيدند. اين ها باعث شد كه 
حوزه هنرى روى اين موضوع سرمايه گذارى كند. 
شــايد تا آن تاريــخ در حوزه هنــرى فيلمى با 
اين هزينه توليد ساخته نشــده وشايداين فيلم 
گران ترين فيلمى بود كه در حــوزه تا آن تاريخ 
ساخته مى شد. كار ساخته شد و به نمايش درآمد 
اما آنچنــان كه انتظار مى رفت، مورد اســتقبال 
مخاطبــان قرار نگرفــت. خيلى ها مى گفتند كه 
مستند «چه كسى ماراكشت؟» باآنكه دانشگاه به 

دانشگاه و مسجدبه مسجداكران شد مورد استقبال 
بيشترى قرار گرفت.

 داليل اينكه از فيلمى با اين رقم سنگين 
ساخت در گيشه استقبال نشد، چه بود؟

علل آن را مى تــوان در چند بخش طبقه بندى 
كرد. با آنكه ســاخت اين كار بسيار طول كشيد، 
اما درعمل و نهايتاً عجوالنه جمع شــد يعنى در 
فواصلى از زمان و چند هفته اى كه بودجه به تيم 
مى رسيد، كار مى كردند ولى وقتى امكانات از آن ها 
دريغ مى شد، كارشــان متوقف مى شد. بعضى از 
عوامل در اين فواصل به تيم اضافه مى شــدند و 
برخى هم حذف مى شدند مثالً دو نفر از بازيگران 

افغان از آغازتا اواســط كار همراه تيم توليد بودند 
ودر اواســط كارحذف شده و يكى كه نقشى هم 
داشــت اگر دقت كنيد با يك ديالوگ از اواســط 
فيلم ناپديد مى شــود، آن ها بــه دليل نارضايتى 
كه داشــتند، حاضر به ادامه همكارى نشــدند و 
نقش شان را رها كردند. اين قبيل جزئيات باعث 
شد كه به فيلم آسيب برسد. يكى ديگر از داليلى 
كه جذابيت هاى فيلم متجلى نشــد، اين بود كه 
تمام صحنه ها در ايران ضبط شده بود و حتى يك 
پالن هم درافغانســتان و مزار شريف گرفته نشد، 
در حالى كه اين شهر براى مخاطب ايرانى بسيار 
ســحرآلود و جذاب اســت. معروف است كه امام 
على(ع) در مزار شريف مدفون است و اين مسئله 
براى شيعيان بسيار اهميت دارد اما به اين مسئله 
حتى به صورت حاشيه اى هم در اين فيلم پرداخته 
نشد، البته تيم سازنده تالش كرد كه به افغانستان 
برود اما به دليل اينكه مديران پشــتيبانى كننده 
در ايران شــايد از راه درستى براى اقناع دوستان 
افغانستانى وارد نشدند، سفارت افغانستان در دادن 
ويزاها تعلل كرد. بنابراين گروه فيلمساز نتوانستند 
به افغانستان بروند. يك پالنى حياتى در اين فيلم 
جايى بود كه آقاى شاهسوند قبل از اينكه راه بيفتد 
كه از مرز خارج شود همراه با خانواده افغانستانى 
كه او را در اين فرار همراهى مى كنند به حرم امام 

على (ع) در مزار شريف مى رود. 
ولى ســازندگان فيلم مزار شريف نتوانستند اين 

پالن را ضبط كنند. از ســوى ديگر چفت و بست 
كار به درستى صورت نگرفت و لذا تصميم گيرى 
نهايى براى مخاطب ســخت شده بود كه ازخالل 
ايــن اثر دريابد چــه اتفاقى در مزار شــريف رخ 
داده اســت؟ بخش هاى زيادى از فيلم مبهم بود 
و بخش هايى هم به دليل نداشــتن مشاور خوب، 
بويژه در بخش هاى پايانى، بزن درو ســاخته شد. 
قســمت هايى از فيلم هم حاوى مطالبى بود كه 
بخشى از مخاطب افغانســتانى را دلگير مى كرد. 
اصوالً در فيلم هايى كه فيلمســازان ايرانى  درباره 
موضوعات خارج از كشــور مى ســازند الزم است 
مشــاورى كه بــر تاريخ، ادبيات، حساســيت ها، 
خلقيــات و آداب و رســوم آن منطقــه احاطه 
كامل دارد در كنار تيم ســازنده باشد. فيلم هايى 
درباره سوريه و لبنان ســاخته شده و ديالوگ ها 
و صحنه هايى وارد فيلمنامه شــده كه در كشور 
مقصد، بهنجار نيست. درمواردى اين فيلم ها وقتى 
در جامعه هدف پخش شــده، مردم آن كشور را 
ناراحت يا عصبانى كرده اســت. حتى در موردى 
شنيدم، نمايش يكى از مشهورترين اين فيلم ها در 

سوريه و لبنان ممنوع شده است.

 در فيلم مزارشريف شاهد گاف هايى ازاين 
دست هم هستيم، بويژه در لهجه بازيگران 
كه لهجه فارسى درى را به درستى صحبت 

نمى كنند؟
بله، در فيلم مزار شــريف رگه هايى از اين معضل 
وجود دارد به طور مثال در فيلمنامه يك شخصيت 
خائن بين افغانستانى ها وجود دارد كه در شهر مزار 
شريف به فرار ديپلمات ايرانى كمك مى كند و اما 

در نهايت او را به طالبان لو مى دهد. 
نام اين شــخصيت منفور و جاســوس در فيلم، 
«شفيع ديوانه» گذاشته شده است. كسانى كه تاريخ 
معاصر افغانستان را بشناسند، مى دانند كه شفيع 
ديوانــه يكى از فرماندهان محبوب و مهم در بين 
عمده هزاره هاى افغانستان و در شاخه اى از حزب 
وحدت اسالمى بوده كه از قهرمانان آن ها محسوب 
مى شــود و هنوز هم شيفتگان بسيار پروپاقرصى 
دارد اما اين گاف بزرگ در فيلم وجود داشــت كه 
معلوم مى شد كســى واقف به اين موضوع بوده و 
احتماالً كينه اى از شــفيع ديوانه داشته، چون او 
مخالفان بسيارى هم در آنجا داشت و دارد. احتماالً 
حين تدوين فيلمنامه كسى كه تاريخ افغانستان 
را مى دانســته و در جبهه مخالف وى بوده است، 
از بى خبرى دوستان سازنده استفاده كرده و نام 
اين شخصيت خائن را شفيع ديوانه گذاشته است. 
از اين دست ايرادات، متأسفانه  در فيلم كم نيست. 
مشكل ديگر صحنه هاى فيلم بود كه چون امكان 
نمايش جغرافياى واقعى شــهرها و روســتاهاى 
افغانستان را نداشــته اند، عمده اتفاقات در كوه و 
بيابان محــض رخ مى دهد. لهجه ها در اين فيلم، 
ايرادات اساســى دارد و همواره بين لهجه تهرانى 
و كابلى در نوسان است درحالى كه بسادگى قابل 
كنترل بود. به نظر مى رسد اگر از راهش مى رفتند، 
گرفتن تصاوير در داخل افغانستان هم امكان پذير 
بود. به نظــرم فرصت بزرگى كه بچه هاى انقالب 
داشتند تا با يك كارگردان حرفه اى، اثرى را درباره 
كشور افغانســتان بسازند، بدبختانه خيلى راحت 
از دســت رفت. كما اينكه فروش اين فيلم حتى 

هزينه هاى خودش را تأمين  نكرد. 
اميدوارم در دفعات بعد اگر مجموعه هاى انقالبى 
سراغ چنين موضوعاتى مى روند، مشاورانى در كنار 
خودشان داشته باشند كه اين حساسيت ها كمتر 
شود و شاهد اثرى باشيم كه به نيازهاى تاريخى ما 

پاسخ درستى بدهد.

برش

انتظــار جامعــه و مــردم ازفيلــم 
ســينمايى مزارشريف اما اين بود 
كه اين گره تاريخى برايشــان باز 
شــود كه به راســتى در صبح 17 
مرداد سال 1377 در كنسولگرى 
ايران در مزار شريف چه واقعه اى 
رخ داد و بچه هــاى ما چطــور و به 
دســت چــه كســانى به شــهادت 

رسيدند

سيما و سينما

گفت وگو با محمدحسين جعفريان درباره «مزار شريف»  تنها فيلم سينمايى مربوط به فاجعه 17 مرداد 77

چه كسى ما را كشت؟

 ســيما و ســينما/ زهــره كهنــدل  
كشتار  داستان  شريف  مزار  فيلم 
در  ايرانــى  ديپلمات هــاى 
كنســولگرى ايران در شهر 
مزار شريف افغانستان است. 
در ســال 1377 زمانى كه 
نيروهاى طالبان شهر مزار 
شريف را به تسلط خود 
از  گروهى  آوردند،  در 
ايران  ديپلمات هــاى 

در ساختمان كنســولگرى پناه گرفتند اما نيروهاى طالبان آن ها را 
شناسايى كردند و به شهادت رساندند. در اين ميان يك ديپلمات به 
نام شاهسوندى به شكل معجزه آسايى موفق به فرار از مهلكه مى شود 
و سعى مى كند خود را به مرز ايران برساند. اين فيلم ماجراى فرار اين 
ديپلمات هاى نجات يافته را روايت مى كند. درباره اين فيلم كه سال 
93 به كارگردانى عبدالحسين برزيده و با حمايت حوزه هنرى ساخته 
شــد و تنها فيلم بلند داستانى از فاجعه سال 77 مزارشريف است 
با محمدحسين جعفريان، مستندساز خوب كشورمان كه در دوره اى 
رايزن فرهنگى ايران در افغانســتان بوده است، گفت وگو كرديم كه 

مى خوانيد:

مظلوم ترين شهداى تاريخ انقالب اسالمى
شهداى ما در مزار شريف، مظلوم ترين شهداى تاريخ انقالب اسالمى هستند. اين بچه ها تا دوران طوالنى به خاطرمسائل امنيتى، 

زحماتشان و حتى جايگاهشان گفته نمى شد. 
به باور بســيارى، دســتور به ماندن ديپلمات هاى ما در مزار شريف در مرداد 1377 و در حالى كه جنگ تمام عيارى آنجا در 
گرفته بود، تصميم غلطى بود و در مستند «چه كسى ما را كشت؟» به اين تصميم گيرى نادرست وعواقب تأسفبار آن به تفصيل 

پرداخته شده است. 
دلخواه آن مجموعه ها و افراد ذى نفوذ در اين تصميم اشــتباه اين بود كه نام اين بچه ها هيچ وقت مطرح نشود چون با زنده 
شدن ياد اين شهدا اشتباه وحشتناك آن حلقه تصميم گيرنده كه به واقع كارشان باعث اين فاجعه شد، به ياد مردم مى آمد. 
اما با فراموش شــدن شهداى مزارشــريف اين موضوع هم از يادها مى رفت، فيلم مزارشريف اما نام آن شهدا را در تاريخ اين 
سرزمين زنده نگه داشت و از اين منظر بايد دست بوس كسانى بود كه اين سوژه را طرح كرده و برايش هزينه كردند تا اين 

واقعه تاريخى را جاودانه كنند. 
اميد داشتيم كه اين حادثه به خاطر اهميتش در كتاب هاى درسى بيايد كه نيامد، اما حوزه هنرى در اين حد تكليف خودش 
را ادا كرد. حاال اگر حرفى از فاجعه مزار شريف شود، حداقل مى توان به نسل بعدى گفت كه يك فيلم سينمايى و يك فيلم 

مستند در اين باره ساخته شده است و برويد آن ها را ببينيد.

17 مرداد به نام روز شهداى ديپلمات نام گذارى شود
روز 17 مرداد با يك بدســليقگى به نام روز خبرنگار نام گذارى شــد در حالى كه از مجموع 9 شهيد مزارشريف، تنها يك نفر 
خبرنگار بود و بقيه ديپلمات بودند. بهتر اين بود كه اين روز به عنوان روز شهداى ديپلمات نام گذارى مى شد، چون شهداى 
بخش ديپلماسى ما، شهداى غريبى هستند، ما شهداى ديپلمات مظلومى در بوسنى، يمن، سوريه، پاكستان، لبنان و ديگر 
كشــورها داشتيم. بهترين روز همين روز بود كه 8 ديپلمات در يك روز شهيد شدند و نام گذارى چنين روزى باعث مى شد 
تا مديران ديپلماسى و دستگاه وزارت خارجه ما را متوجه كند تا در مواقع خطير از تصميمات فى البداهه و غيركارشناسى 
خوددارى كنند. از ســوى ديگر حق اين شهدا ادا مى شد. اما امروز مى بينيد كه از 9 شهيد مزار شريف، فقط «شهيد محمود 
صارمى» عزيز را مى شناسند در حالى كه سردار «شهيد محمدناصر ناصرى» نظر به سوابق در حد شهيد چمران، عامل و كوشا 
بود و در قواره خارجى اش انصافاً با شخصيتى همچون چگورا قابل مقايسه است.اين فيلم از آنجاكه باعث شد اين واقعه فراموش 
نشود، يك امتياز بزرگ دارد و نقصش اما آن است كه چندان به بقيه شهداى مزارشريف نمى پردازد و فقط قصه ديپلمات نجات 
يافته را روايت مى كند. اى كاش مشاورينى كمك مى كردند تا پنجره اى در اين فيلم گشوده مى شد و نام و چهره اين شهدا با 
حفظ روال داستانى اثر، بيشتر ديده مى شد. كما اينكه تيم سازنده بعد از ساخت فيلم به اين نتيجه رسيدند و در مراسم رونمايى 
اين فيلم از خانواده شــهداى فاجعه 17 مرداد سال 77 دعوت شد. در واقع سازندگان اين فيلم، چنين دغدغه اى داشتند اما 
اگر تدبيرى انديشيده مى شد كه اين موضوع در فيلم هم پررنگ تر مى شد شايد اداى دين كوچكى به اين شهداى مظلوم بود.

حاشيه دوحاشيه يك

خبر

خبرآنالين: نامزدهاى بيستمين جشن سينماى ايران كه 
امسال به رياست على نصيريان، بازيگر پيشكسوت سينما 
برگزار مى شــود، چند روز پيش اعالم شــد تا مشخص 
شود در اين دوره از جشــن كدام فيلمسازان، بازيگران، 
تهيه كنندگان و عوامل فنى سينما با يكديگر براى جوايز 

اين جشن به رقابت مى پردازند. 
با نگاهى به فهرست نامزدهاى اعالم شده توسط هيئت 
داوران جشن خانه سينما به نكاتى مى توان رسيد. اولين 
نكته مطرح شده در خصوص اين فهرست توجه داوران به 
دو فيلم «بدون تاريخ، بدون امضا» ساخته وحيد جليلوند و 
«خوك» به كارگردانى مانى حقيقى است و اين دو فيلم در 

10 رشته مختلف نامزد دريافت جايزه شدند. 
نكته مهمى كه در ميان اسامى فيلم هايى كه براى جشن 

امســال نامزد دريافت جايزه شــدند به چشم مى خورد، 
حضور تعدادى از آثارى است كه در جشنواره فيلم فجر 
سال گذشته حضور نداشتند و حاال اينجا نامشان در ميان 

نامزدهاى اصلى ديده مى شود. 
براى نمونه فيلم «خوك» به كارگردانى مانى حقيقى كه در 
جشنواره سال گذشته نبود، امسال در جشن خانه سينما 

در چند رشته اصلى نامزد دريافت جايزه شده است.
مورد ديگر اما اشــتراك برخى از نامزدهاى جشن خانه 
سينما با جشــنواره فيلم فجر اســت، براى مثال فيلم 
«به وقت شــام» ابراهيم حاتمى كيا كه در جشنواره فيلم 
فجر سال گذشته برخالف همه انتقادهايى كه به آن شد 
در چند رشته نامزد شد در جشن خانه سينما هم نامش 

در چند رشته اصلى ديده مى شود.

حضور يك فيلمنامه كمدى در رقابت با اجتماعى ها هم 
در بين نامزدهاى فيلمنامه نويسى قابل تأمل بود. 

على زرنگار و وحيد جليلوند بــراى «بدون تاريخ، بدون 
امضا»، رضا مقصودى و افرا جورابلو براى «خجالت نكش»، 
مانى حقيقى براى «خوك»، فريد مصطفوى و ابوالحسن 
داودى براى «زادبوم»، امير عربى براى «سارا و آيدا» و رضا 
درميشيان براى «عصبانى نيستم» نيز نامزدهاى بهترين 

فيلمنامه امسال جشن خانه سينما هستند.
حضور انيميشن فيلشاه در بين نامزدهاى موسيقى قابل 
توجه بود، البته ناگفته نماند كه نامزدهاى بخش هاى فيلم 
كوتاه، انيميشن و مستند جشن خانه سينما هنوز اعالم 
نشــده اند و قرار است طى روزهاى آينده نام آن ها نيز در 

اختيار رسانه ها قرار بگيرد.

نگاهى به نامزدهاى بيستمين جشن خانه سينما

ســيما و ســينما/ 
كشتار  داستان  شريف  مزار  فيلم 
در  ايرانــى  ديپلمات هــاى 
كنســولگرى ايران در شهر 
مزار شريف افغانستان است. 

در ســال 
نيروهاى طالبان شهر مزار 



زاده تربــت  مجيــد  ايســتگاه/   
مناســبت ها فقط بهانه انــد. يعنى فرض كنيد 
امــروز بيســت و ششــمين ســالگرد رحلت 
آيت اهللا «ســيد ابوالقاسم خويى» نيســت! اما با اولين نگاه 
به زندگى و سرگذشت ايشــان، باز هم داليل زيادى براى 
اينكه گزارش از شــخص شان را بنويســيم پيدا مى كنيد. 
يكى از اثرگذار ترين مراجع تقليد در نيمه دوم قرن بيستم، 
هم پُرمقلدترين مرجع دوران خودش اســت و هم زندگى 
و پرونــده مرجعيــت اش، مملو از موضــع گيرى هاى ضد 
اســتبدادى و ضد استكبارى اســت. با اين همه، بيشترين 
شــبهات تاريخى دربــاره مراجــع مختلف نيــز پيرامون 

شخصيت او شكل گرفته است.
دليل اينكه شــبهات و شــايعات تا اين انــدازه، زندگى و 
شــخصيت يك مرجع بلند مرتبه را محاصره مى كنند و گاه 
آن را در اليــه اى از ابهام هاى تاريخــى مى پيچند، بيش از 
همه به شرايط و اوضاع خاص سياسى و اجتماعى در عراق 
و ايــران و البته به مرام و منش سياســى وى بر مى گردد. 
بنابراين توقع داشته باشيد كه بخش زيادى از اين گزارش، 
به جاى اينكه به صورت مستقيم گزارش از شخص «آيت اهللا 
خويى» باشد، گزارش از موارد ديگرى از كار در آمده باشد!

 از «خوى» تا «نجف»
برخى هــا اگرچه ســعى كرده اند براى «آيــت اهللا خويى» 
منش«سياســت گريــزى» و پرهيز از دخالت در مســائل  
حكومتى و سياسى بتراشند اما نتوانسته اند اين مرام و ُخلق 
و خوى تراشيده شــده را، خصيصه اى ارثى يا آموختنى از 
خانواده اش قلمداد كنند. يعنى وقتى «ســيد ابوالقاسم» در 
سال 1278 در شــهر «خوى» به دنيا مى آيد، پدرش «سيد 
على اكبــر خويى» از روحانيان بنام منطقه و از شــاگردان 
«شــيخ عبداهللا مامقانــى» و خيلى هم حســاس به اوضاع 

سياسى و اجتماعى ايران آن روزگار است.
«ســيد علــى اكبر» در ســال 1288 به دليــل مخالفت با 
مشــروطه اى كه معتقد اســت از مســير اصلى منحرف و 
غيرمشروعه شــده است، راهى «نجف» مى شــود. نوجوان 
آذربايجانــى كه علوم مقدماتى را در زادگاهش خوانده بود، 
دو سال بعد يعنى در 13 ســالگى همراه برادر راهى نجف 

مى شود و به پدر مى پيوندد.
6 ســال در مرحله نخســت و 14 ســال در مراحل بعدى، 
شــاگردى علما و اســتادان بزرگ حوزه نجف را مى كند و 
بــه اجتهاد مى رســد. در اين ســال ها عالوه بــر حكمت، 
فلسفه،كالم، تفسير، فن مناظره، فقه و اصول و...، رياضيات، 
حساب اســتداللى، هندسه فضايى و مسطحه و جبر را نزد 

سيد ابوالقاسم خوانسارى (مير صغير) فرا مى گيرد. 

 70 سال تدريس
شــاگردى عارف بزرگ «آيت اهللا ســيد على قاضى» را هم 
كرده است. اگرچه برخى منابع نوشته اند پس از اينكه مدتى 
به درس «آيت اهللا قاضى» رفت، با مخالفت پدر روبه رو  شد و 

در نهايت قيد درس عرفان را زد.
ســايت «ويكى شيعه» مى نويســد: «آغاز مرجعيت آيت اهللا 

خويى به روشنى مشخص نيست، اما بسيارى از منابع، آغاز 
جدى مرجعيت او را پس از درگذشــت آيت اهللا بروجردى 
دانســته و تأكيــد  كرده اند كه پس از درگذشــت آيت اهللا 
حكيــم، خويى بخصــوص در عراق، مرجع برتر شــناخته 
مى شــد و جايگاه مرجعيت او در ميان شــيعيان ايران هم 
مهم گزارش شده اســت. آيت اهللا خويى، از جمله مراجعى 
دانسته شــده كه در ميان بيشتر شــيعيان، اعم از عرب و 

غيرعرب، نفوذ چشمگيرى داشته است.
14 نفر از مجتهدان نجف و ســيد موســى صدر از ســوى 
مجلس اعالى اســالمى شــيعيان لبنان، او را مرجع اعلم 
معرفــى كرده اند... پس از درگذشــت «ميــرزا محمد رضا 
كاظمى خراســانى» مجلس درس آيت اهللا خويى، برترين و 
پرجمعيت ترين حوزه درسى نجف معرفى شده است... او در 
مجموع 70 سال به تدريس دروس سطح و خارج در حوزه 
نجف پرداخته و بر اساس منابع، نزديك 50 سال، مهم ترين 

مجلس درسى حوزه علميه نجف را عهده دار بوده است.

 ابزار رهبرى سياسى
مهندس «ســيد موســى خويى» نــوه «آيــت اهللا خويى» 
اســت كه كارشناس مسائل  سياســى عراق و جهان تشيع 
هم به حســاب مى آيد. او بيشتر از 40 ســال در كنار پدر 
بزرگش زندگى كرده اســت و شايد بهتر از هركسى بتواند 
به شــبهات پيرامون منش سياسى آيت اهللا خويى و اينكه 
چرا از ســال 57 براى 10 سال دور سياست را خط گرفت، 
پاسخ بدهد. بخشى از سخنانش را بخوانيد: «ايشان در سن 
14 ســالگى به عراق رفته اند؛ يعنى زمان قيام علماى عراق 
عليه انگليسى ها ايشان در حدود 20 سال داشتند...كم سن 
و سال و جوان بوده و در آن زمان آشنايى با شرايط سياسى 
مقدارى زمان بر بود... زمان بيشترى الزم بود تا بتوانند وارد 

فعاليت سياسى در نجف شوند. 
البته پدرشان فعاليت سياسى داشت و در قضاياى گوهرشاد، 
رضاشاه ايشــان را از مشــهد تبعيد كرد... دانش اندوزى و 
تالش سرسختانه براى فراگيرى علوم بخصوص علوم دينى، 
شــاخص روشن حيات بركت بار ايشــان بود. دائماً مشغول 
مطالعه و تحصيل بودند... معتقد بودند كه رهبرى سياسى 
و ممارســت هاى روزانه در امور سياســى نياز به ابزارهاى 
مطمئن و كارآزمــوده در ميدان سياســت دارد و اين امر 
جزو چشمداشت هاى حوزه ها نبوده است. اما ايشان در 15 
خرداد در ســطح وســيعي در قيام مردمى شركت كردند. 
بيانيه هــاى مختلفى عليه حكومت پهلوى صادر كردند و با 
اشــاره به خطر فزاينده نفوذ صهيونيسم و بهائيت، حكومت 

پهلوى را تهديد به مجازات كردند».

 نامه هاى انتقادى
اعتقاد به اينكه «رهبرى سياســى» نياز به ابزارهاى مطمئن 
و كار آزمــوده دارد خيلى فرق مى كند بــا اينكه برخى ها 
تالش داشته و دارند كه او را «سياست گريز» كامل قلمداد 
كننــد. نه تنها نوه اش – مهندس خويى – بلكه ديگر منابع 
و اسناد هم نشان مى دهد آغاز فعاليت ها و موضع گيرى هاى 
محكم سياســى آيت اهللا خويى به سال 1341 بر مى گردد. 

وقتــى در اعتراض به تصويب اليحــه انجمن هاى ايالتى و 
واليتى به آيت اهللا بهبهانى نامه مى نويسد و سپس نامه دوم 
را مســتقيماً براى پهلوى دوم ارســال مى كند: «… صدور 
بعضى از قوانين كه تقليد بيگانگان در آن ها آشكار و مخالف 
قوانين اسالم و قانون اساسى مى باشد از نظر اكثريت قريب 
به اتفاق ملت ايران فاقد ارزش اســت… اميد است شخص 
اول مملكت از مقدســات اسالمى كه از يك كشور مسلمان 
بــه وديعه دارند نهايت درجه نگهــدارى را نموده و آرامش 

قلوب مسلمانان را تأمين نمايند». 
در نامه سوم هم مى نويسد: «… به اولياى امور تذكر دهيد 
كــه اينگونه اعمال بيش از پيش موجب تشــنج مملكت و 
ناراحتى افراد خواهد شد و در صورتى كه جمعى بتوانند با 
قــوه قهريه صداى ملت را خاموش نمايند مدت آن طوالنى 

نخواهد بود...».

 هشدار به شاه و دولت
در ماجراى حمله به مدرســه فيضيه قم نيز آيت اهللا خويى 
همراه ديگر علما و مراجع موضع گيرى محكمى عليه رژيم 
دارد.بــه جز نامه اى كه براى امام(ره) مى نويســد، نامه اين 
بارش به شاه صراحت بيشترى دارد و زبان انتقاد هم تيزتر 
اســت: «… بســيار جاى تأسف و تأثر اســت كه سقوط و 
انحطــاط مملكت اســالمى و يگانه مركز تشــيع به جايى 
برســد كه زمامداران آن آلت و وســيله انجام مقاصد شوم 

آنان گردند. 
ما چندى قبل مفاســد تصويب نامه شــوم و جعلى قوانين 
برخالف مقررات اسالمى را تذكر داده و اعالم خطر نموديم. 
با اين حال شاه با كمال جديّت از آن قوانين دفاع كرده...». 
بــه جز اين به 24 نفر از علمــاى ايران درباره وضع موجود 
نامه مى نويسد و در پايان نامه به رژيم هشدار مى دهد:«اگر 
اين گونــه رفتارها ادامــه يابد، علما بــه وظيفه خود عمل 
خواهند كرد... چنانچه از اين قوانين رفع يد نشــود آخرين 
وظيفه خود را انجام خواهيم داد و مسئول حوادث، شخص 

شاه و هيئت دولت خواهند بود».

 دميدن در كوره اختالف
ماجراى ديدار «فرح»، اهداى انگشــترى به شــاه در ســال 
57، ديدار با صدام حســين و اختالف نظر بــا امام(ره) از 
جمله شبهاتى است كه تا مدت ها موجب جنجال پيرامون 

شــخصيت او مى شود و گاه كار را تا درگيرى ميان موافقان 
و مخالفانش در ايران و عراق پيش مى برد. شــواهد نشــان 
مى دهد بزرگنمايى بســيارى از اين اتفاقــات و همچنين 
دميدن در كوره اختالف با امام(ره) از يك ســو به ساواك و 
عواملش و از سوى ديگر به نوعى توافق ميان حكومت ايران 
و عراق براى از بين بردن محبوبيت و جايگاه آيت اهللا خويى 
ميان شــيعيان دو كشــور دارد. رژيم صدام بابت انتفاضه 
شــعبانيه از آيت اهللا خويــى دل پرى دارد و از همين بابت 
او را تبعيد كرده و در فشــار گذاشته و حكومت پهلوى نيز 
تالش دارد با سوءاستفاده از اختالف نظر ميان او و امام(ره)، 
كار خــودش را پيش ببرد. ديدار «فــرح» با آيت اهللا خويى 
با هماهنگى رژيم صدام و بدون دعوت بيت آيت اهللا، انجام 
مى شود و شايعه انگشتر عقيق هم بعدها ساخته و پرداخته 
و از ســوى آيت اهللا تكذيب مى شود. در واقع رژيم ايران در 
مقابل موج مخالفت مراجع و علما سعى دارد آيت اهللا خويى 

را موافق اقدامات خود نشان دهد.

 چه كسى به شاه انگشتر عقيق داد؟
اختالف نظر در برخى مسائل  با امام(ره) شايعه نيست. اين 
را هم ناگفته مى دانيد آيــت اهللا خويى و امام خمينى(ره) 
نخســتين مراجعى نيســتند كه در برخى مســائل  با هم 

اختالف نظر داشتند.
اين اختالف را نمى توان دشــمنى يا حتى قبول نداشــتن 
يكديگر تلقــى كرد. كمك آيت اهللا خويــى به آزادى امام 
در ســال 1341، ديــدار اين دو در نجــف، اينكه امام(ره) 
نمازخوانــدن بر پيكــر فرزندش – ســيد مصطفى – را به 
عهده آيت اهللا خويى مى گذارد و... نشــان دهنده رابطه اى 
محترمانه ميان دو مرجع تقليد در ايران و عراق است. البته 
در ميان طرفداران هر دو، باندهايى وجود دارند كه ســعى 
در تخريب اين رابطه و سياه نمايى دارند. نمونه اش نامه اى 
اســت كه نشان مى داد شاه از اهداى انگشتر توسط آيت اهللا 
خويى تشــكر كرده است، اما جعل شــدن آن توسط باند 

«مهدى هاشمى» بعدها افشا مى شود. 
وقتى امام در سال 1360 در يك سخنرانى از كسانى انتقاد 
مى كنند كه به شاه نامه نوشته و به او انگشتر هديه داده اند، 
خيلى ها اين را به حساب كنايه به آيت اهللا خويى گذاشتند 
در حالى كه منظور امام فردى به نام «شيخ بهاالدين نورى» 

بود. 

چهار شنبه  17 مرداد 1397
16 25 ذى القعد   ه 1439 8 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8753 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

و خدا حواسش هست...
 ايستگاه/ رقيه توسلى به سمت صدا برمى گردم... كودك درونم 

است.
برعكس خودم، خيزان و خندان و قبراق و پُرحرف... جورى عالى، كه 
كيف مى كنم از رضايتى كه چشــم هايش دارد... از اينكه يك تكه از 

من، اين اندازه شاد است!
چند قدم پيش مى آيد و با ســالم مى گويد: گفتم با اينكه جمع تان با 
مانيتــور و موبايل و كاغذ و خودكار، حتماً جمع اســت، اما به هرحال 
بيايم كادويتان را بدهم. گله اى هم ندارم، مى دانم سرتان شلوغ است. 
هديه را مى دهد و مى خواهد برود كه مى گويم بمان لطفاً... ســه خبر 
ننوشــته، دو تا بارگذارى نكرده، يك گزارش نصفه، صد تا زنِگ نزده 
و يك يادداشــِت نزاييــده دارم، اما بى خيال، بيا قصــه اين جعبه را 

تعريف كن.
مشــتاقانه روز خبرنگار و نويسنده را تبريك مى گويد و ادامه مى دهد: 
آخ كه من چقدر از اين چند ســال كودك درون شما بودن خاطرات 

دارم. شغل تان اصًال مرا هم پير كرد عزيزم و بعد حسابى مى خندد.
صورت متعجــب و ابروهاى بــاالداده ام را كه مى بينــد، حق بجانب 
مى گويد: ادارات! جلســات! مصاحبه ها! گوشه نشينى ها! تابستان ها و 
زمســتان ها...! تايپ سرعتى! قطعى اينترنت! ناسزا به زمين و آسمان 
كه چرا بين n تا حرفه به روزنامه روى خوش نشان داده اى...! كه يك 
چّكه وقت چرا در بســاط ندارى، اما رنج تا دلت بخواهد! كه اسكناس 
برايــت غمزه مى آيد و مرارت از ســر و كولت باال مــى رود! و از فرِط 
عشــق، مدام به جدايى فكر كرده اى. به طالق خودكار و ستون ثابت 

و حقوق نامرئى!
باز بگويم يا يادتان آمد خانوم خبرنگار...؟

متبّسم، هديه كودك درون را باز مى كنم... روان نويس را بين انگشت 
هايم مى چرخانم... فيروزه اى چشمنوازى دارد.

غرق مينياتور خودم، آرام مى گويم به زحمت افتادى. سليقه ت معركه 
است!

به ســمتم مى آيد و مهربان زمزمه مى كند: لطفاً خسته نشو و هميشه 
بنويس... قلم و جوهر، تو را دوســت دارند... و خدا به هر كلمه اى كه 
به دنيا مى آورى، حواسش هست... لطفاً دست نكش از اين َمرهم هاى 

خط خطى.
كودك درون مى رود و من مى مانم و پرونده باز شب بيدارى و لپ تاپ 
و عكس و مصاحبه و نقد و ســوژه و ســؤال و روان نويس فيروزه اى و 

ده ها تبريك هفدهمين روز مرداد.

روزمره نگارى

گزارش از شخص

از «خوى» تا «نجف»
آيت اهللا«سيد ابوالقاسم خويى» 17 مرداد 1371 دارفانى را وداع گفت

ايستگاه / در ميان موج تبريك هاى 
مجــازى و حقيقى به مناســبت روز 
خبرنگار، «حميد داوودآبادى» واكنشى 
متفــاوت به ايــن روز داشــته و در 
اينستاگرامش نوشته است:«آن روزها 
كه تــو خبرنگار بــودى، خون نگارى 
راه و رســمت بــود. آن روز كه تو در 
سوسنگرد در برابر دشمن سينه سپر 

كردى و از شهيد چمران عكس مى گرفتى، هنوز عكاسى از سلبريتى ها مد 
نشده بود! سالم و درود بر آن خبرنگار شجاع، غريب و بى نشان كاظم اخوان 
كه 36 ســال پيش، غريبانه و مظلومانه، همراه حاج احمد متوسليان، تقى 
رستگار و سيدمحسن موسوى، 14 تير 1361 در بيروت، به دست مزدوران 

اسرائيل اسير شدند و ديگر خبرى ازشان بازنيامد.

از  بســيارى   / ايســتگاه 
كشورهاى جهان، ابوعلى سينا 
را به عنوان يكى از بزرگ ترين 
مى شناسند  جهان  فيلسوفان 
پزشــكى،  زمينه هاى  در  كه 

نجوم، رياضى، فيزيك، شــيمى، روان شناسى، جغرافيا، زمين شناسى، شعر، 
منطق و فلســفه، تخصص داشت. بد نيست بدانيد اين فيلسوف نامى ايرانى 
450 كتاب در زمينه هاى گوناگون نوشــته  اســت كه شمار زيادى از آن ها 
در مورد پزشــكى و فلسفه است. روز گذشــته، گوگل لوگوى خود را براى 
گراميداشــت هزار و سى و هشــتمين زادروز ابوعلى سينا تغيير و تصويرى 
گرافيكى از اين فيلســوف بزرگ در صفحه جستجوى خودش قرار داد، اما 
طبق تقويم شمســى، زادروز ابن سينا مصادف با روز پزشك و يكم شهريور 

است و احتماالً شركت گوگل دچار اشتباه شده است!

ايستگاه / علــى مطهرى بعد از اينكه 
از تريبون مجلس براى چندمين بار از 
مسئولين درخواست حصر را مطالبه كرد 
، حسابى مورد انتقاد ساير نماينده ها قرار 
گرفت. حتى دقايقى نمايندگان مجلس 
شــعار هاى تندى عليــه على مطهرى 
سردادند و در نهايت غائله ختم به خير 
شــد. حاال پس از اتفاقــات پر جنجال 

مجلس ، محمد سعيد احديان ، مديرمسئول روزنامه خراسان با انتشار مطلبى 
در همين باره درتوئيترش نوشت:« مردم درگير هزارتا مشكل اقتصادى و فساد 
هســتند ، نماينده شان آقاى مطهرى همچنان پيگير جنجالى شدن و سوال 
درباره حصر اســت. كاش ايشان كمى هم براى مطالبات موكالن اش جنجال 

مى آفريد حداقل فايده اى هم براى مردم داشت».

غريب ترين خبرنگار

كاش فايده اى براى مردم داشت

مجاز آباد

گوگل اشتباه كرد!

كباب شدن كره خاكى
در  «ويــك»  نامــه  هفتــه 
تازه ترين شــماره خــود مانند 
برخى از نشــريات مشــهور به 
گرمايش شــديد زميــن و به 
تبع آن آتش سوزى هاى مهيب 
مى پردازد. اين نشريه با انتخاب 
«در حالى كه جهان مى سوزد» 
دقيقاً همان تيتــرى كه هفته 
گذشته نشــريه اشپيگل چاپ 
آلمان از آن استفاده كرد، طرح 
جالبــى را روى جلد خود برده 
كه كره زمين را در حال كباب 
شدن نشان مى دهد. اين نشريه 

مى خواهد ببيند آتش ســوزى هاى اخير و دماى هواى بى سابقه چه 
چيزى درباره تغييرات آب و هوايى كره زمين ارائه مى دهد.

فروپاشى
دو  هر  كه  «نيويورك»  نشــريه 
هفته يك بار به چاپ مى رســد 
در تازه تريــن شــماره خود با 
طرحى جاه طلبانه بر جلد خود 
فروپاشى  ســالگرد  دهمين  به 
مى پردازد.  آمريكا  در  اقتصادى 
اقتصادى  برتر  12 مقاله نويس 
در تحليل خود از بحران شديد 
اقتصادى آمريكا در سال 2008 
معتقــد هســتند همچنان در 
جهانــى زندگــى مى كنيم كه 
نتوانســته خود را به شــرايط 
عــادى برگردانــد و اگر اتفاقى 

مشــابه آن فروپاشى در هر كدام از كشــورهاى پيشرفته بيفتد نبايد 
تعجب كرد.

و اينك... خورشيد
از  نامــه «ســاينس» كه  هفته 
آن بــه عنوان بزرگ ترين مجله 
علمــى جهــان نــام مى برند، 
تازه تريــن شــماره خــود  در 
جديدتريــن يافته هــا پيرامون 
خورشــيد را به چاپ رســانده 

است.
ســاينس با انتخاب تيتر «اينك 
خورشــيد مى آيد» كه برگرفته 
از آهنگ مشهورى به همين نام 
از گروه بيتل هاســت، مى گويد 
ســه رصد خانه بــزرگ جهان 
بــا يكديگر در حــال همكارى 

هســتند تا بتوانند ديد جديد از منظومه خورشــيدى ارائه كنند. اين 
نشــريه كشــف درياچه اى با شــكل خاصى از آب در مريخ را نيز زير 

ذره بين برده است.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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