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حوادث ايران

يك نوجوان شبكه كامپيوترى اپل 
را هك كرد

اســتراليا: يك پســر 
16 ســاله اهــل ملبورن 
اســتراليا در دادگاه اقرار 
كرد كه حدود يك ســال 
پيش شبكه كامپيوترى 
اصلى شركت اپل را هك 

كرده است.
او همچنين مدعى شــد 
هك را از داخل خانه اش انجام داده و مقادير زيادى اطالعات 
از جمله اطالعات حساب كاربران شركت اپل را هم به سرقت 

برده است.
وى مى گويــد طى چنديــن نوبت نفــوذ به داخل شــبكه 
كامپيوترى اپل بيــش از 90 گيگابايــت از اطالعات داخلى 
شركت مذكور را بر روى كامپيوترشخصى اش منتقل و ذخيره 

كرده است.
پليس فدرال استراليا كه پس از شكايت اپل و بنا به درخواست 
«اف بى آى» اين پســر را در خانه پدرى اش در حومه ملبورن 

بازداشت كرده، هنوز هويت او را فاش نكرده است.
وى در دادگاه دليل اين كار خــود را عالقه بيش از حد به اپل 

اعالم كرده است. (باشگاه خبرنگاران)

دادگاه، حكم جلب
 آصف على زردارى را صادر كرد

پاكستان: دادگاه جرايم مالى پاكســتان روزگذشته، حكم 
دســتگيرى رئيس جمهورى ســابق اين كشــور را به اتهام 
پولشــويى صادر كرد. خبرگزارى دنيا منتشر كرد كه دادگاه 
درحالى حكم بازداشت آصف على زردارى، رئيس جمهورى 
سابق و از رهبران حزب مردم پاكستان را صادر كرده است كه 

نام برخى ديگر هم در فهرست بازداشتى ها ديده مى شود.
حكم دستگيرى رئيس جمهور سابق پاكســتان به گونه اى 

صادر شده است كه نمى توان براى وى قرار وثيقه صادر كرد.
اخيراً، جلســه دادگاهى در كراچى عليه آصف على زردارى و 
خواهرش «فريال تالپور» برگزار شد، اما اين دو نفر در جلسه 

حضور نداشتند.
آصف على زردارى و خواهرش به همراه ســاير وابستگان به 
صرف 35 ميليارد روپيه در خارج از كشور از طريق حساب هاى 

صورى متهم هستند.(ايسنا)

فرود اضطرارى هواپيماى آلمانى 
در جزيره «كرت» 

يونان: يك هواپيماى مســافربرى آلمانى بــه دليل تهديد 
بمب گذارى در جزيره «كرت» يونان به زمين نشست.

خبرگزارى اسپوتنيك خبر داد، اين هواپيما روزگذشته با 270 
مسافر از «الغردقه» مصر برخاســته و مقصدش دوسلدورف 
آلمان بود كه به دليل تهديد بمب گذارى مجبور شد در جزيره 
«كرت» يونان فرود اضطرارى داشــته باشد. تمامى مسافران 
و 11 خدمه پروازى پس از فرود به ســالمت هواپيما را ترك 
كردند.  يكى از مقام هاى پليس يونان گفــت:  خلبان پس از 
دريافت اطالعاتى درباره وجود يك وسيله انفجارى در هواپيما 
از برج مراقبت فرودگاه در جزيره مذكور، خواســت تا در آنجا 

فرود بيايد.
مقام هاى ارتش يونان گفته اند كه اين بوئينگ 757 مسافربرى 
خطوط هوايى آلمان، توســط دو جنگنــده اف-16 يونان تا 

فرودگاه «كرت» اسكورت شده است.(ايسنا)

سرقت از 400 خودرو 
با يك پيچ گوشتى!

باشگاه خبرنگاران: سارق جوانى 
كه با تخريب قفــل، محتويات داخل 
خودرو ها را ســرقت مى كرد، دستگير 
شد.  در حاشيه اجراى طرح دستگيرى 
سارقان پايتخت، سارقى كه با استفاده 
از يك عدد پيچ گوشتى اقدام به سرقت 
لوازم داخل خودرو شامل ضبط، باند و 

وسايل داخل داشبورد مى كرد، دســتگير شد. اين سارق اعتراف كرده كه 
كار تخريب قفل خودرو را در زندان و از هم بندى هايش ياد گرفته است. وى 
شيوه سرقتش را در مقر پليس آگاهى تهران بزرگ و در مقابل دوربين هاى 
خبرى به تصوير كشيد. سارق محتويات خودرو درباره سابقه سرقت هايش 
گفت: سه سال است كه اقدام به سرقت از داخل خودرو ها به روش تخريب 
قفل دِر آن ها مى كنم و در اين مدت حدود 400 فقره سرقت انجام داده ام. 
سارق جوان ادامه داد: بيشتر طعمه هاى من خودرو هاى پژو 405 بود، چون 

تخريب قفل اين خودرو به مراتب آسان تر از ديگر خودروهاست.

4 مرزبان طى درگيرى با اشرار مسلح
 زخمى شدند 

تسنيم:فرماندار شهرســتان بانه گفت: در درگيرى نيروهاى مرزبانى با 
عوامل گروهك هاى تروريستى ضدانقالب در مسير جاده «برده بوك» بانه، 
چهار مرزبان زخمى شدند. محمد فالحى اظهار داشت: متأسفانه پنجشنبه 
شب گذشــته،تعدادى ازعوامل يك گروهك  تروريســتى و ضدانقالب به 
خودروى گشــت نيروهاى مرزبانى حمله كرده و چهار نفر از مرزبانان را 
زخمى كردند. فرماندار شهرستان بانه در حالى كه عنوان كرد عامالن اين 
اقدام تحت تعقيــب قرار گرفته اند، تصريح كرد: خوشــبختانه حال چهار 

مرزبان زخمى شده رو به بهبود است.

دستگيرى عامالن نزاع مسلحانه در كرمانشاه
باشگاه خبرنگاران:فرمانده انتظامى كرمانشاه از شناسايى و دستگيرى 
عوامل تيراندازى ميدان شهداى اين شهر خبر داد. حسين برارى فرمانده 
انتظامى شهرســتان كرمانشــاه گفت: در پى اعالم مركــز فوريت هاى 
پليس 110 مبنى بر يك مورد تيراندازى در ميدان شهدا، مأمور ان به منظور 
بررسى ماجرا بسرعت به محل اعزام شدند. وى گفت: پس از حضور مأمور ان 
در محل مشخص شــد چند نفر كه از قبل با هم اختالف هايى داشتند، با 
ســالح گرم يكديگر را هدف قرار داده بودند كه به همين واســطه دو نفر 
مصدوم و به بيمارستان اعزام شدند. فرمانده انتظامى شهرستان كرمانشاه 
تصريح كرد: در بررسى هاى پليسى، مشخص شد كه مجروحان از عوامل 
اصلى درگيرى مســلحانه مى باشــند، لذا با هماهنگى مقام قضايى براى 
دستگيرى آن ها اقدام شد.  ســرهنگ برارى اضافه كرد: دستگيرى ساير 

متهمان همچنان در دستور كار مأمور ان انتظامى شهرستان قرار دارد.

دستگيرى 40 نفر در پارتى شبانه
جام جم آنالين: معاون دادســتان عمومى و انقالب مركز خراسان جنوبى 
گفت: 40 زن و مردى كه در پارتى شــبانه حضور داشــتند، در حومه شهر 
بيرجند دستگير شدند. محمدرضا اعراب شيبانى روز پنجشنبه در تشريح اين 
خبرعنوان كرد: ميانگين سنى متهمان بازداشت شده بين 20 تا 35 سال بود 
كه از اين تعداد 16 نفر مرد و بقيه زن هستند. وى ادامه داد: حسب مشاهدات 
عينى مقام قضايى كه در محل حاضر شده بود افراد بازداشت شده با عناوين 

اتهامى شرب و نگهدارى خمر و ساير مفاسد اجتماعى رو به رو هستند.

حوادث جهان

 سارق جوانى 
كه با تخريب قفــل، محتويات داخل 
خودرو ها را ســرقت مى كرد، دستگير 
شد.  در حاشيه اجراى طرح دستگيرى 
سارقان پايتخت، سارقى كه با استفاده 
از يك عدد پيچ گوشتى اقدام به سرقت 
لوازم داخل خودرو شامل ضبط، باند و 

 

عقيل رحمانى: حكــم اعدام 6 تبهكارى كه 
به صورت مسلحانه حدود سه سال پيش، 10 
كيلوگرم طال سرقت كرده بودند، صبح امروز 
در محوطه زندان مركزى مشهد اجرا مى شود.
حدود ســه ســال پيش، 6 نفر از اعضاى يك 
باند ســرقت، نقشه اى وحشــت آفرين براى 
به دســت آوردن چنديــن كيلو طــال از دو 
مسافر شهرستانى مى كشــند و هنگامى كه 
طعمه هاى آن ها به همــراه طال ها از فرودگاه 
مشهد خارج مى شوند، اعضاى باند درحالى كه 
شمشيردر دست داشتند، 10 كيلوگرم طال را 
به سرقت مى برند. اقدام اعضاى باند به قدرى 
شــوك آفرين بود كه تا چند ساعت بعد هم 

وحشت و ترس در منطقه حاكم شده و صحبت 
از سرقت طال سرزبان ها بود، اما اين موج رعب 
و وحشت دوامى نداشت؛ چراكه چند روز بعد 

تمامى اعضاى باند پس از صدور دستورات ويژه 
قضايى و با تالش كارآگاهــان اداره عمليات 
ويژه پليس آگاهى اســتان به دام افتادند و در 

اختيارعدالت قرار گرفتند.
برهمين اساس پرونده به صورت ويژه اى 
در دادسراى انقالب مشهد رسيدگى شد 
و سرانجام متهمان به اعدام محكوم شدند.
در ادامه پرونــده هم به ديوان عالى كشــور 
ارســال و حكم اعدام 6 عضو باند تحت عنوان 
محاربه از طريق مشاركت در سرقت مسلحانه

10 كيلو گرم طالى 18 عيار تأييد شد. 
برهمين اســاس پرونده بــراى انجام مراحل 
اجراى حكم افراد جنايتكار در اختيار دادسراى 
انقالب مشهد قرار گرفت. در نهايت صبح امروز 
حكم اعدام سارقان مســلح در  زندان مركزى 

مشهد اجرا مى شود.

جام جم آنالين:  سرهنگ كارآگاه داوود فرد، معاون مبارزه 
با سرقت هاى خاص پليس آگاهى تهران بزرگ از دستگيرى 
متهمى خبر داد كه تحت پوشش افسر عالى رتبه نظامى اقدام 

به كالهبردارى، سرقت و اخاذى كرده است.
ســرهنگ داوود فرد در توضيح اين خبر گفــت: در پى وقوع 
چندين فقره سرقت هاى تحت پوشش مأمور با استفاده از يك 
دستگاه خودروى پيكان سفيد رنگ، موضوع جهت رسيدگى 
در دســتور كار اداره پنجم پليس آگاهى تهــران بزرگ قرار 
گرفت. مالباختگان در اظهاراتى مشابه عنوان كردند كه يكى 
از سرنشينان پيكان سفيدرنگ كه مردى در حدود 50 ساله 
است، ضمن معرفى خود به عنوان افســر عالى رتبه نظامى، 
اقدام به سرقت وجوه همراه مالباختگان كرده است. برخى هم 
مدعى بودند در هنگام انجام ســرقت، عامل اصلى لباس فرم 

نظامى به تن داشته است. 
با توجه به شيوه و شگرد ســرقت ها دستور توقيف خودرو در 
ســامانه جامع پليس ثبت و پس از آن خــودروى پيكان در 
منطقه فرديس كرج مورد شناســايى قــرار گرفت. در ادامه 
مأموران موفق به شناســايى يكى از مجرمان سابقه دار به نام 
«اميرحسين» 56 ساله شدند كه در سال 1387 نيز به اتهام 

جعل عنوان مأمور و افســر على رتبه نظامى دستگير و روانه 
زندان شــده بود. همچنين باتوجه به تصاوير بدست آمده از 
متهمان مشخص شد ديگر همدست عامل سرقت ها، پسر فرد 

شناسايى شده مى باشد.
 با مشخص شدن هويت متهمان، محل زندگى آن ها در يكى 
از شــهرك هاى منطقه فرديس شناســايى و آن ها دستگير 

شدند.

معاون مبــارزه با ســرقت هاى خاص پليــس آگاهى تهران 
بزرگ ادامه داد: كارآگاهان اداره پنجم پليس آگاهى با انجام 
تحقيقات ميدانى از محل ســكونت متهم اصلى پرونده اطالع 
پيدا كردند كــه وى با معرفى خود به عنوان يكى از افســران 
عالى رتبه نظامى، چهره اى بســيار موجــه و قابل احترام در 
منطقه از خود به نمايش گذاشــته است؛ به گونه اى كه اهالى 
محل بعضاً جهت پيگيرى مشكالت ادارى و... به اين شخص 
مراجعه كرده و متهم با همدســتى پسرش، با سوء استفاده از 
همين موضوع اقدام به كالهبردارى از تعدادى از شهروندان 
منطقــه فرديس كرده اســت. ســرهنگ كارآگاه داوود فرد 
افزود: متهمان با صدور قرار قانونى از ســوى بازپرس شــعبه 
دهم دادســراى ناحيه 10 تهران و به جهت ادامه تحقيقات 
تكميلى در اختيار اداره پنجم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار 
دارند؛ بنابراين از همه شكات و مالباختگانى كه بدين شيوه و 
شگرد توسط سرنشينان يك دستگاه خودروى پيكان سفيد 
رنگ مورد سرقت و يا زورگيرى قرار گرفتند، دعوت مى شود 
تا جهت شناســايى متهمان و پيگيرى شــكايت هاى خود به 
نشــانى اداره پنجم پليس آگاهى تهران بــزرگ در خيابان 

وحدت اسالمى مراجعه نمايند.

6 عضو باند سرقت مسلحانه طال امروز در مشهد اعدام مى شوند

اخاذى در پوشش مأمور پليس با پيكان سفيد!

رحمانى: معاون سياسى و امنيتى دادستان عمومى و انقالب 
مركز استان خراسان رضوى گفت: كارمند يكى از بانك ها در 
مشــهد كه به صورت غير قانونى از چند حساب دولتى پول 

برداشت كرده بود، دستگير  شد.
قاضى حيدرى معاون دادستان مشــهد در تشريح اين خبر 
گفت: پنجشنبه گذشته كارمند متخلف در فرصتى مناسب و 
باتوجه به دسترسى اى كه داشت، طى چندين مرحله اقدام به 

برداشت از حساب هاى دولتى كرد.

وى تصريح كرد: پس از برداشت غيرقانونى كارمند متخلف از 
حساب هاى مذكور، مسئوالن بانك با هوشيارى متوجه اين 

اقدام شده و بسرعت وارد عمل مى شوند.
معاون سياسى و امنيتى دادســتان عمومى و انقالب مركز 
اســتان خراســان رضوى افزود: كارمند خاطى قبل از آنكه 
ماجراى برداشــت هاى غير مجازش لو برود، با قســمتى از 
پول هاى برادشت شده حدود 60 عدد سكه طال خريده بود. 
اوهمچنين در اقدامى ديگر به صورت اينترنتى ســهام يك 

بانك را هم مى خرد. در ادامه هم بخشى از مبالغ برداشتى را به 
حساب شخصى اش واريز مى كند.

قاضــى حيدرى بيان داشــت: بر همين اســاس بود كه 
موضوع به دادســراى مشــهد منعكس و فــرد متخلف 
دســتگير شــد. با اقدامات صورت گرفته تمامى وجوه 
برداشت شــده به حســاب هاى دولتى بازگردانده شد. 
تحقيقات در ايــن زمينه همچنان در دســتور كار قرار 

دارد.

سرقت يك كارمند بانك از حساب هاى دولتى
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گفت وگو با محمد مهد ى سيار 
د رباره تاز ه ترين مجموعه شعر اميد مهد ى نژاد

«مالحظات» رسمى آقاى طنزپرد از

قطب الدين صادقى، ماه چهره خليلى و جهانگير الماسى 
در گفت و گو با قدس از مرحوم  «ضياءالدين درى» مى گويند

وداع با كارگردان 
«كيف انگليسى» و «كاله پهلوى» 

چند ُخرده روايت از زندگى آزاده اى كه قصد به هالكت رساندن ابريشم چى را داشت 
و هفت ماه تمام توسط منافقين شكنجه شد

رهايى از دو قفس

نگاهى به كارنامه و شمايل زنده ياد عزت اهللا انتظامى در سينماى ايران

عزت زياد! آقاى بازيگر
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مردم

در حاشيه

نامه آن بيست و سه نفر 

احمد يوسف زاده، نويسنده كتاب «آن بيست و سه نفر» در نامه اى خطاب 
به صدام حســين، ديكتاتور مخلوع عراق، روزهاى پس از آزادى را شرح 
داده است. اين نامه در سال 75 بنا به درخواست صدام در ديدار 23 اسير 

نوجوان ايرانى نوشته شده است. متن اين نامه به شرح ذيل است:
آقاى صدام حسين،
رئيس  جمهور عراق

ـ كه آن زمان 16  ـ احمد يوسف  زادهـ  تابستان سال 1982 ميالدى منـ 
  ســاله بودم به همراه هزاران جوان شجاع ايرانى در عمليات بزرگى به اسم 
بيت  المقدس با رمز يا على بن ابيطالب(ع)، ماهر عبدالرشيد، فرمانده سپاه 
هفتم را شكست داديم و تن زخمى خرمشهر عزيزمان را از زير چكمه  هاى 
سربازان متجاوز تو بيرون كشيديم. تقدير چنين بود كه جمعى از ما اسير 
بشويم و نتوانيم در جشن آزادسازى خرمشهر، كه تو آن را محمره ناميدى، 

شركت كنيم.
تو كه چنان شكست تلخى را باور نمى  كردى، دستور دادى من و 22 نفر 
از همرزمان نوجوان را از ديگر اسرا جدا كنند تا از ما طعمه  اى بسازى براى 

فرار از تلخى گزنده آن شكست سنگين.
بوق  هاى تبليغاتى  ات شب و روز جار زدند كه رژيم ايران كودكانى چند را 
به كوره جنگ فرستاده و كليدى به گردن هر يك آويخته كه اگر كشته 

شدند درهاى بهشت را با آن باز كنند!
مأموران تو آن  گاه ما را در شهربازى بغداد مزّورانه بر ماشين برقى كودكان 
سوار كردند كه مثالً امام و كشور ما را مسخره كنند كه ببينيد سربازان 

خمينى چه كسانى هستند!
چند روز بعد، ما را در يكى از قصرهايت به   اجبار روبه  روى تو نشاندند و تو 
با لبخندى كه پشــت آن مى  شد گريه  هاى شكستت در خرمشهر را ديد 
مهربانانه! با ما سخن گفتى. گفتى كه ما طفليم و جاى طفل در دبستان 
است، نه در جنگ. گفتى: «كل اطفال العالم اطفالنا»؛ همه بچه  هاى دنيا 
بچه  هاى ما هســتند. گفتى كه ما را آزاد مى  كنى به شرطى كه ديگر به 

جنگ نياييم.
آقاى صدام حسين، اگر يادت باشد خواسته ديگرى هم از ما داشتى، گفتى: 
«من آزادتان مى  كنم كه برويد درس بخوانيد. دكتر و مهندس بشويد و بعد 
براى من نامه بنويسيد». امروز، كه من از دانشگاه فارغ  التحصيل شده  ام، در 

پاسخ به همان درخواست توست كه اين نامه را مى  نويسم.
راستى يادت هست مى  گفتى همه كودكان دنيا كودكان ما هستند. مگر 
كودكان حلبچه، كه در آغوش مادران مرده  شــان به جاى شير گاز خردل 
ـ امير شاه  پسندى،  فروخوردند، مال اين دنيا نبودند. مگر امير پانزده سالهـ 
ـ كه ســخت  ترين شكنجه  ها را در اردوگاه  هاى عراق تحمل  اهل كرمانـ 
كرد و نقيب محمد، افســر بعثى تو، زير تازيانه ســياهش كرد و بعد هم 
بــا اتوى داغ گوشــت پاهاى او را كند و مجبورش كــرد با همان پاهاى 

بريان  شده روى شن  هاى اردوگاه بدود، از فرزندان همين دنيا نبود؟
صدام حســين، ما، همان رزمندگان كوچكى كه در آوريل سال 1982 به 
حضورشــان پذيرفتى، از قصر تو به زندان نمناك استخبارات برگشتيم 
و با يك اعتصاب غذاى پنــج روزه دولتت را مجبور كرديم كه بپذيرد ما 

رزمنده  ايم، نه كودك.
با تحمل شكنجه  هايى كه ذكرشان در اين نامه نمى  گنجد، پس از گذراندن 
شيرين  ترين سال  هاى عمرمان در شكنجه  گاه  هاى تو، سرانجام با گردنى 
افراشــته قدم به خاك ميهنمان گذاشــتيم و امروز برخى از ما دكتر و 

مهندس شده  اند و در سازندگى كشورشان سهيم هستند.
در پايان اين مثل ايرانى  ها را هم به خاطر بسپار كه زمستان مى  گذرد، اما 

روسياهى به زغال مى  ماند.
احمد يوسف  زاده

اسير شماره 4213
اردوگاه رمادى

 اما ماجراى ديدار اين بيســت و ســه نوجوان با صدام حسين روايتى 
خواندنى اســت كه يوســف زاده در كتابش آن را اين طــور روايت كرده 
اســت: وارد منطقه اى شــديم كه با ســاير جاهاى شــهر بغداد تفاوت 
داشــت. كمى كه رفتيم ماشــين مقابــل در ديگرى، شــبيه درى كه 
از آن گذشــته بوديم، توقف كرد. وارد اتاق وســيعى شــديم. در جايى 
ديگر بازديد بدنى شــديم. گوشه اى گذاشــتيم. لحظه اى بعد وارد سالن 
بزرگى شــديم كه ميز بيضى شــكل بزرگى وســط آن ديده مى شد.  
به فاصله  چند مترى اطراف ميز، عده  زيادى افراد نظامى ورزيده و هيكلى 
حلقــه زده بودند. خبرنگارها هم با دوربين هاى عكاســى و فيلم بردارى 
گوشه اى ايستاده بودند.از پشت سر صداى پاكوبيدن نظاميان بلند شد و 
عكاس ها به سمت صداها هجوم بردند. از فاصله  دور ديديم مردى با لباس 
نظامى دست دختركى سفيدپوش را گرفته و دارد به سمت ما مى آيد.  
دنيا انگار روى ســرمان خراب شــد. مــا در قصر صــدام بوديم؛ مردى 
كه شــهرهايمان را موشــك باران و به خاك كشــورمان تجــاوز كرده 
بــود. او چشــم در چشــم مــا در فاصله  چندمتــرى داشــت لبخند 
مى زد.صــدام نشســت روى صندلــى. دختــر كوچكش هــم كنارش 
نشســت.  با گفتــن «اهــالً و ســهالً» صحبت هايش را شــروع كرد. 
اول از شــروع جنــگ ميــان دو كشــور ايــران و عراق اظهار تاســف 
كــرد و بعد ژســت صلح طلبــى گرفت و گفــت: «امروز ما خواســتار 
صلــح هســتيم و گروه هايــى از ســازمان ملــل هــم دارنــد تالش 
مى كننــد. امــا رژيــم ايــران حاضر نيســت تن بــه صلــح بدهد.»
او ســپس رو به ما گفت: «همه  بچه هاى دنيا بچه هاى ما هســتند. رژيم 
ايران نبايد شــما را در اين سن و ســال به جبهه مى فرستاد كه كشته 
بشــويد. شــما االن بايد در مدرســه باشــيد و درســتان را بخوانيد.»
با درخواســت صدام قرار شد كه ما بيست و سه نفر براى گرفتن عكس 
يادگارى با صدام در كنار او جمع شــويم! با اكراه جمع شــديم پشــت 
صندلى صدام. نمى خواستم در عكس ديده بشوم. سرم را پايين گرفتم.   
همه چيز براى گرفتن يك عكس يادگارى مهيا بود. اما اين عكس چيزى 
كم داشت؛ لبخندى كه روى لب هاى ما باشد. صدام زيركانه، براى عوض 
كردن چهره  درهم رفته  ما دســت به كار شد. از ما پرسيد: «كدام يك از 
شما مى تواند يك جوك تعريف كند؟» هيچكس پاسخى نداد. صدام گفت: 
«پس هال براى شما يك جوك مى گويد.» اما هال لحظه اى كوتاه سرش را 

از روى كاغذ نقاشى اش برداشت و كودكانه گفت: «نُچ».

 بچه هايى كه جذب منافقين مى شــدند، 
هدفشان فرار بود!

بيشــتر بچه هايى كه به گروهك منافقين پناهنده 
مى شدند، فقط و فقط قصدشان اين بود كه از شر آن 
اردوگاه خالص شوند و روزى هم بتوانند از چنگال 
خود منافقان فرار كنند و برگردنــد ايران. در واقع 
مى خواســتند از اين طريق به دشمن ترفند بزنند، 
ولى متأسفانه  آن ها در اردوگاه هاى منافقان، گرفتار 
شرايطى بمراتب بدتر از شــرايط اسارت در دست 

عراقى ها مى شدند. 
آن ها طــورى برنامه ريزى مى كردنــد كه به طور 
معمول، هر هفت، هشت ماه يك بار، بتوانند به يك 
اردوگاه پاتك بزنند و چند نفرى را با خودشان ببرند. 
يكى از به اصطالح تئوريسين هايشان، به همراه چند 
تا منافق ديگر، تحت تدابير شديد امنيتى عراقى ها، 
مى آمدند براى بچه ها سخنرانى مى كردند و دست 
و پاى زيادى مى زدند تا جمهورى اسالمى را ببرند 

زير سؤال.
آن ها خودشان هم مى دانستند كه هيچ وقت حريف 
عقايد بچه ها نمى شوند. حتى ضعيف ترين افراد هم 
در مقابل شــان كم نمى آوردند. بــراى همين هم 
متأسفانه هميشه از راهى وارد مى شدند كه بعضى از 
بچه ها ضعف داشتند. مى گفتند اگر به ما بپيونديد، از 
سختى اسارت راحت مى شويد. به شما زن و ماشين 
مى دهيم و مى فرستيمتان كشورهاى اروپايى. بعد 
هم به شرافت سازمانى شــان قسم مى خوردند كه 
به وعده هايشــان عمل مى كنند. بــه هر حال اين 
سوءاستفاده كثيفى بود كه آن ها از شرايط بد اسرا 
در اردوگاه هاى رژيم بعث مى كردند. گاهى دســت 
خالى و با دماغ سوخته برمى گشتند، ولى گاهى هم 
موفق مى شــدند افراد معدودى را فريب بدهند و با 

خودشان ببرند.
يك بار چند روز قبل از آمدن آن ها، تصميم گرفتم 
يك درس فراموش نشدنى به آن ها بدهم. به همين 
خاطر نقشه حساب شده اى كشيدم و با هيچ كس 

هم در اين مورد صحبتى نكردم.

گفتم من مى خواهم پناهنده شوم
طولى نكشيد كه يك روز صبح، سر و كله نحس شان 
پيدا شد. اتفاقاً آسايشگاه ما، آخرين آسايشگاهى بود 
كه آمدند. گذاشــتم تا خوب وراجى شان را بكنند و 
وعده وعيدهايشان را بدهند. آخر كار، از جايم بلند 

شدم و گفتم: من ميخوام پناهنده بشم.
يكى از منافق ها زود گفت: بيا بيرون.

بچه هــا همــه مــات و مبهوت شــده بودنــد. تا 
مى خواستم از بينشان رد شوم و بروم بيرون، صداى 
زمزمه هايشان، آسايشگاه را گرفت؛ بعضى شان به 

من مى گفتند: تو ديگه چرا، حسين مردى؟
براى اينكه منافق ها بشنوند، با صداى بلندى گفتم: 

ديگه از دست همه تون خسته شدم، عوضيا؟
وقتى از آسايشگاه رفتم بيرون، يكى از منافق ها به 

دقت شروع كرد به بازرسى بدنى ام.
شلوارهايى كه در اسارت به ما مى دادند، دور كمرش 
كش داشت. من آن دسته مسواك را در قسمت جلو 
شــلوار و در همان جاى كش جاسازى كرده بودم. 
مخصوصا دو، سه سانت از آن قسمت را ندوخته بودم 
تا هر وقت كه خواستم، بتوانم سريع آلت قتاله را در 
بياورم. در روزهاى قبل، اين كار را بارها تمرين كرده 

بودم و كامالً به آن مسلط شده بودم.
وقتى ديــدم آن منافق با حواس جمع دارد بدنم را 
مى گردد، با تمام وجود شروع كردم به خواندن آيه 
«و جعلنا». اتفاقا دست او به دسته مسواك هم خورد، 

ولى متوجه چيزى نشد.
بعد از بازرســى، مرا انداختند جلو و خودشان هم 
پشت ســرم راه افتادند. توى محوطه نگه ام داشتند 
و شــروع كردند به ســين، جيم. شايد 50 تا سؤال 
پرســيدند. مى خواستند بدانند انگيزه ام از پيوستن 
به منافقين چيســت؟ 60-50 تا سؤال  پرسيدند و 
مى خواســتند اگر كلكى در كارم هست، دستم رو 
شود و از همان جا برم گردانند. من هم شش دانگ 
حواســم را جمع كرده بودم كــه دم به تله ندهم. 
اتاقى در اختيار منافقين گذاشته بودند يك راهروى 
كوچك به اين اتاق وصل شــده بود كه حكم سالن 

انتظار را داشت.
آن موقع در آن اردوگاه 1500 اسير بود. وقتى وارد 
راهروى كوچك شدم، ديدم منافق ها توانسته اند از 
مجموع اسرا تنها هفت، هشت نفر را خام كنند. آن ها 
هر كدام، مثل يك بچه يتيم روى زمين نشســته 
بودند و تكيه داده بودند به ديوار. تشويش و اضطراب 

در نگاهشان موج مى زد. قطعاً نگران آينده مبهمى 
بودند كه انتظارشان را مى كشيد.

صدايم زدند، بيا داخل. دوباره يك نفر دم در ايستاده 
بود كه مــن را بگردد. هرچه گفتــم يك بار من را 
گشــته اند، به خرجش نرفت. اين قدر شوخى كردم 
و حرف زدم كه خيلى درســت و حسابى نگشت و 
دستش به مسواك و تيغ نرسيد. به هر حال، رفتم 
تو. به محض اينكه وارد شدم، مهدى ابريشم چى را 
شــناختم؛ در انتهاى اتاق، پشت يك ميز شيك و 
بزرگ نشسته بود. دو دختر، در حالى كه روى كمر 
شــلوار پلنگى شان كلت بسته بودند و آستين هاى 
پيراهنشــان را باال زده بودند، دو طرف ميز ايستاده 
بودند. روسرى هاى كوتاه و قرمزرنگى هم به سرشان 
بود كه فقط حكم نشــانه و نمايش را داشت. با يك 
دنيا شور و وجد ساختگى گفتم: به به! جناب آقاى 

ابريشم چى! چشم ما روشن. 
راه افتادم بروم طرفش، يكى از مأمورها دســتم را 
گرفت و محكم كشيدم عقب. به يك خط قرمز اشاره 
كرد و گفت: حق نــدارى پات ر  و از اين خط جلوتر 

بگذارى.
از خط قرمز تا ميز ابريشــم چــى، حدود 20 متر 
فاصله بود. وجــود اين خط قرمــز، كارم را خيلى 
مشكل مى كرد. فكرى به ذهنم رسيد. گفتم: بابا، ما 

مى خوايم بريم دست آقاى ابريشم چى رو ببوسيم.
با خشونت گفت: الزم نكرده.

من از اوايل انقالب، با منافقان درگيرى زياد داشتم، 
مسعود رجوى و خيلى از مسئولين آن ها را از نزديك 
ديده بودم. حتى در مجالس ســخنرانى شان رفته 
بودم. بخوبى مى دانســتم كه ابريشــم چى يكى از 
مهره هاى احمق و در عين حال، بى رحم آن هاست. 
شايد به همين خاطر هم رجوى او را معاون خودش 
كرده بود. اخيراً از طريق اخبار خود منافقين شنيده 
بودم كه او زن رسمى و قانونى اش را هديه كرده به 
رياست سازمان. كمى كه سر و وضعم را مرتب كردم 
و پشت خط قرمز ايستادم، ديدم ابريشم چى دارد 

خيره خيره نگاهم مى كند. جور خاصى پرسيد: تو 
منو از كجا مى شناسى؟

گفتم: اختيار دارين قربان، من يكى از هواداراى پر و 
پا قرص شما بودم.

پرسيد: چطور؟
گفتــم: من تو تمــام ميتينگ هايى كه ســازمان 
مى داد، شــركت مى كردم. پاى تمام سخنرانى هاى 
پرشور شما بودم؛ يادتونه ميدون آزادى، چه جورى 
افشاگرى كردين و دست بهشــتى رو، رو كردين؟ 
امجديه رو يادتونه چه ســخنرانى آتشينى كردين؟ 
يادتونه كميته اى ها اومدن و باهاشون درگير شديم؟ 
من همون جا دو، سه تا از اونارو همچين زدم كه تا 

عمر دارن، يادشون نره.
هر لحظه ســعى مى كردم هيجان صدايم را بيشتر 

كنم. 
دســت هايم را هــم مرتب تــكان مــى دادم. نظر 
ابريشــم چى خيلى به حرف هايم جلب شده بود. از 
همين فرصت استفاده كردم و سه چهار قدم رفتم 
جلو. يكى از دو نگهبان مرد كه عرب بودند، داد زد: 

برگرد پشت خط.
ابريشم چى به اش گفت: ولش كن، بذار راحت باشه.

اين را كه گفت، ســه، چهار قــدم ديگر رفتم جلو. 
معلوم بود از من خوشش آمده است. انگار زنده شدن 

خاطرات نحسش، برايش شيرينى خاصى داشت.
همين طور از گندكارى هاى او گفتم و كم كم رفتم 
جلو تا اينكه رسيدم به يكى، دو مترى ميز. در اين 
لحظه او به من گفت: تو كه اين قدر هوادار ما بودى، 
براى چى دفعه قبل كه ما اومده بوديم، نيومدى به 

ما پناهنده بشى؟
بالفاصله گفتــم: از ترس پاســدارا، اونا منتظر من 

هستن، هر جا كه منو ببينن، سرم رو ميبرن.
گفت: غلط ميكنن.

براى اينكه هوش و حواسش را به كلى مختل كنم و 

او را در يك موضع انفعالى قرار بدهم، گفتم: قربان، 
من شنيدم شما همسرى رو كه براتون خيلى عزيز 

بوده، دو دستى هديه كردين به آقاى رجوى.

تا اين را شــنيد، صورتش تا بناگوش ســرخ شد. 
فهميدم هنوز جويى از غيــرت در وجودش مانده. 
دستم را بردم طرف كش شــلوارم و ادامه دادم: به 
خاطر اين محبتى كه به آقا مسعود كردين، من بايد 
پشت دست شمارو بوس كنم. به محض اينكه اين 
حرف را زدم، دسته مسواك را كشيدم بيرون و به رو، 
پريدم باالى ميز. قدرى روى شيشه اش سر خوردم تا 
رسيدم به او. قبل از اين كه دو محافظ زنش بتوانند 

كارى بكنند، يقه اش را گرفتم و تيغ را بردم باال.
من شــاهرگ گردنش را هدف گرفته بودم، ولى او 
يــك آن صورتش را برگرداند. همين يك آن كافى 
بود تا تيــغ در گونه اش فرو برود. معطلش نكردم و 
آن را تا روى لب ها و تا زير چانه اش كشيدم پايين. 
چاك بزرگى روى صورتش پيدا شــد و خون از آن 

جهيد بيرون. بالفاصله خواســتم ضربه بعدى را به 
شــاهرگ گردنش بزنم كه يكى از دو محافظ عرب 
مچ دســتم را گرفت، من در حالى كه با تمام وجود 
فرياد مى زدم: اهللا اكبر، خمينى رهبر؛ سعى كردم او 
را هم نــاكار كنم، ولى آن محافظ ديگر به كمكش 
آمد. بعد از اينكه دو، سه جاى بدنشان زخمى شد، 

باالخره توانستند تيغ را از دستم خارج كنند.
يكى از آن ها دســتم را چرخاند و به شكم انداختم 
روى زمين. بعد هم پايش را گذاشــت روى گردنم. 
من هنوز فرياد مى زدم و مى گفتم اهللا اكبر، خمينى 

رهبر.
آن محافــظ ديگر، از حرصش، با نوك پوتين چنان 
ضربــه محكمى به دهانم زد كه دو تا از دندان هايم 
درجا شكست. بعد از آن رفت سراغ ابريشم چى كه 
غرق نجاست خونش افتاده بود. با كمك دو محافظ 

زن، او را سريع بردند بيرون. 

 دوران سخت شكنجه و زجر
آن هــا مرا به زندان مخوفى در بغداد بردند كه تمام 
سلول هايش زيرزمينى بود و حالت سياه چال داشت.
از همان لحظه هاى اوليه ورودم به آن جا، بدون اينكه 
سؤالى بپرســند يا چيزى بخواهند، شكنجه شان را 

شروع كردند.
تا چند روز، فقط دق و دلى شان را خالى مى كردند. 
مى گفتند: تو كه مى خواستى همرزم ما بشى، بايد 
از هميــن حاال بدونى كه حمله كــردن به يكى از 

مسئولين سازمان، چه مجازات سنگينى داره.
در حالى كه شكنجه هاى آن ها خيلى وحشيانه تر از 
شــكنجه عراقى ها بود، به لطف امام زمان(عج)، در 
آن يكــى، دو هفته روحيه ام را حفظ كردم و هر بار 
كه چنين حرف هايى مى زدند، بهشان مى گفتم: من 
شمارو نقره داغتون كردم، حق دارين كه فالن جاتون 

بسوزه.
يكى، دو هفته اى كه گذشت، يك روز آمدند سراغم 
و گفتنــد: خوب، حاال بايد با زبون خوش به ما بگى 

كه چه كسى بهت دستور داده همچين جنايتى رو 
مرتكب بشى. از آن به بعد، شكنجه هايشان هدفمند 

شد. در واقع مى خواستند اطالعات بگيرند.
بازجويى آن ها، ســه ماه تمام طول كشيد. اصرار در 
اصرار داشــتند كه يك اسم به آن ها بگويم. بدشان 
هم نمى آمد كه اين اســم، اســم حاج آقا ابوترابى 
باشد. مى گفتند: اگر به عراقيا بگى كه اون همچين 

دستورى به تو داده، ما ديگه كارى باهات نداريم
مى گفتم: من مثل شما بى غيرت نيستم.

 مرگ تدريجى! 
منافقين معموالً نمى گذاشــتند كه من تنها باشم. 
يكى از آن هايى كه بيشــتر وقت ها پيشم مى ماند، 
جوانى بود بسيار احمق، ولى با خلق و خويى بسيار 

بدتــر از خلق و خوى درنــدگان. بعضى وقت ها از 
بالهاى مختلفى كه سر بچه ها در آورده بود، صحبت 
مى كرد و از اين بابت، كلــى به خودش مى باليد و 

افتخار مى كرد.
در انتهــاى آن زيرزمين، دو تا چنگك با شــكل و 
شــمايل عجيب و غريبى از سقف آويزان شده بود 
كه 40- 30 متر با من فاصله داشت. جوانك احمق 
خيلى آرزو مى كرد كه يك روز به او اجازه بدهند تا 
مرا با آن چنگك ها شكنجه كند. مى گفت: نميدونى 

چه كيفى داره؟
با اينكه بيشتر وقت ها حالم براى حرف زدن مساعد 
نبود، ولى براى اينكه جلوش كم نياورم، گفتم: بگو 

چه كيفى داره تا منم كيف كنم.
گفت: براى تو كه كيفى نداره، چون اين بال ميخواد 

سرت بياد، ولى براى ما خيلى كيف داره.
باالخره با توضيحاتى كه داد، فهميدم آن چنگك ها 
حالت كششــى دارنــد و در جهت مخالف يكديگر 
هستند. اگر شكنجه شونده ها دو نفر باشند، سر هر 
كدام از چنگك ها را زير پوستى كه باالى غضروفي 

پشت گردن آن هاست، مى اندازند.
چنگك ها حالتى داشــت كه هر كدام از آن دو نفر 
كه سنگين تر بود و يا زورش بيشتر بود، مى توانست 
خــودش را روى زمين نگه دارد؛ آن وقت نفر ديگر 
مى رفت باال. در اين موقع نوك چنگك بتدريج شروع 
مى كرد به كندن پوست و گوشت پشت گردن و سر.
اين شكنجه، براى آن ها حكم تير خالص را داشت. 
بعد از كلى شكنجه، در نهايت اگر مى خواستند كسى 
را زجركش بكنند، مى بســتندش به آن چنگك ها. 
جوانك مى گفت: چون تو يه نفرى، به اون چنگك 
يــك وزنه آويزون مى كنيــم، اون وقت اين جورى 
خيلى تماشــايى تر ميشــه. تو بايد هى با اون وزنه 
زورآزمايى كنى تا باال نرى، ولى آخرشم زورت تموم 
ميشه و ميرى باال. به هر حال، اين اوج شكنجه هاى 

جسمى آن ها بود.

 من زنده ماندم و تسليم نشدم
منافقين بارها تهديد كرده بودند كه من را مى كشند، 
اما نمى توانستند. چون اسم من در فهرست صليب 
سرخ ثبت شده بود و در واقع آن ها من را از عراقى ها 
به امانت گرفته بودند. قريب به چهار ماه از اســارت 
من در دست منافقان گذشت. صحنه هاى شكنجه 
سعيد و ســعادت، حسابى اوضاع روحى ام را ريخته 

بود به هم.
يك روز ديدم كه دارم كم مى آورم و چيزى نمانده 
كه تسليم خواسته آن ها بشوم و به دست و پايشان 
بيفتم. همــان روز در يك فرصت چنددقيقه اى كه 
تنها شــدم، يكى از زخم هاى دســتم را فشار دادم. 
وقتــى ازش خون زد بيرون، آن هــا را مكيدم و در 
دهانم جمع كردم. منافقيــن هر روز با يك نيروى 
عراقى مى آمدند ســراغ مــن. او وضعيت مرا چك 
مى كرد و وقتى مى ديد زنده ام، مى رفت. آن روز هم 
آمد. دو نفر از منافقين مرا بلند كردند. او دستش را 
گذاشت زير چانه ام. سرم را بلند كرد. به محض اينكه 
دستش را برداشــت، عق محكمى زدم و خون ها را 

از دهانم ريختم بيرون. فكر كردند استفراغ كرده ام.
اين ترفند كار خودش را كرد. هم آن نيروى عراقى 
و هم منافقين، دست و پاشان را گم كردند. بالفاصله 

من را راهى بيمارستان كردند.
در بيمارستان، ســه، چهار روز بسترى بودم. چون 
من جزو مريض هاى سفارش شده بودم، دكتر بايد 
چكاب كاملى از وضعيتم مى كرد. نهايتاً نظرش اين 
بود كه معده ام سالم است و هيچ مشكلى ندارد. به 
مأمور ين اســتخبارات عراق مى گفت: معلوم نيست 
براى چى خون باال آورده؛ ولى وضعيت جســميش 

براى بازجويي دوباره مناسبه.
در ســه، چهار روزى كه بيمارســتان بودم، هر چه 
توانســتم انرژى كســب كردم. با اينكه تمام بدنم 
زخمى بود و بعضى هايش عفونت داشــت و چرك 
كرده بــود، ولى جانى دوبــاره پيدا كــردم تا زير 

شكنجه هاى منافقين، تسليم نشوم. 
اين بار به ســه ماه نكشيد كه خود عراقى ها آمدند، 
دنبالم. مى گفتند: صداى صليب ســرخى ها هم در 
اومده، اونا ميگن ما خودمونم داريم ميريم زير سؤال، 

بايد اين اسير رو سريع برگردونين.
لحظه جدايى من از رئيس  و آن جوانك احمق و بقيه 
شكنجه گرها تماشايى بود. مرتب با صداى بلند و با 
تمام وجود مى گفتم: خدايا شكرت كه هفت ماه منو 
زير دست اين جالدا حفظ كردى و به ام نيرو دادى تا 

اونارو بشكنم و افتضاح شون كنم.

آنچه مى خوانيد

بــالى ديگرى كــه در همين حالت 
آويــزان بر ســرم در مى آوردند، 
چسباندن اتو به بدنم بود. اتو را 
مى گذاشتند خوب داغ شود، بعد 
آن را به كمر، باسن، كف پا و بعضى 
جاهاى ديگر بدنم مى چسباندند. 
در اين لحظــه صداى جليز و وليز 
اتو بلند مى شــد و بوى گوشت و 

پوست سوخته، فضا را مى گرفت
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روايت

آن زيرزمين مساحتى حدود 40 
متر داشــت، با سقفي نه چندان 
كوتــاه. غير از تخــت دو نفره اى 
كه در گوشــه آن جا به چشــم 
مى خــورد، مابقى وســايل، همه 
مربوط به شكنجه بودند. تخت و 
در و ديوارها را به گونه اى ساخته 
بودند كــه احســاس مى كردى 
ذره اى از صدايــت از آن ها بيرون 
نمى رود. هنگامى كه در اثر شدت 
شكنجه ها فرياد مى زدى، صدايت 
در آن محيط بســته مى پيچيد و 
مثل امواجى تيز و نفوذكننده، به 
بدن خودت فرو مى رفت؛ انعكاس 

صدايت.
شايد يكى از بدترين خصوصياتى 
كــه آن زيرزميــن داشــت، اين 
بــود كه هيچ نــورى از بيرون به 
داخلش نفوذ نمى كرد. بارها پيش 
مى آمد كه من شب و روز را قاطى 
مى كــردم و نمى دانســتم هواى 

بيرون تاريك است يا روشن.
گاهــى از طريق صحبت مأموران 
شــكنجه، متوجه زمان مى شدم. 
مثال وقتى مى گفتند بريم شــام 
بخوريم؛ مى فهميدم شــب شده 
اســت. از طريق صحبت همان ها 
هم بود كه گاهى مى فهميدم در 

چه روزى از ايام هفته هستم. 
خيلى وقت ها مرا از طريق دستانم، 
به نحوى از سقف آويزان مى كردند 
كــه فقط نوك پاهايــم به زمين 
مى رسيد. اين حالت، بدترين حالت 
آويزان شدن از سقف بود چراكه نه 
پاهايت روى زمين قرار مى گرفت 
كه بتوانى خــودت را رها كنى و 
نه پاهايت از زمين فاصله داشت 
كــه الاقل زجر كمترى بكشــى. 
بارها پيش مى آمد كه سه، چهار 
شبانه روز مرا در همين حالت قرار 
مى دادند. وقتى بــازم مى كردند، 
يك لحظه هم نمى توانستم سرپا 

بايســتم؛ مثل تنه درختى كه از 
بيخ قطعش كرده باشــند، نقش 
زمين مى شدم. دست ها و پاهايم 
به قــدرى ورم كرده بــود كه دو 
برابر وقت هاى معمولى شــان به 
نظرم مى رسيد. ورم آن ها به نحوى 
بود كه اگر كسى از دور اشاره هم 
بهشان مى كرد، دردى طاقت فرسا 
تمام وجودم را فرا مى گرفت، چه 
برســد به اينكه مأموران شكنجه 
در چنين حالتــى مخصوصاً مرا 
به دســتگاه فلك مى بســتند و 
فلكــم مى كردند و يــا با كابل به 
كف دستانم مى زدند. براى شروع 
شــكنجه در حالى كه فقط يك 
شــورت پايم بود و چشمانم هم 
مثل دست هايم بسته بود، با يك 
ســيخ داغ و گرگرفته مى آمدند 
سراغم. اين سيخ داغ را به جاهاى 
مختلف بدنم مى چســباندند، از 
به جاهايى مى چسباندند  جمله، 

كه از گفتنش شرم دارم و همين 
شكنجه، بدترين چيزى بود كه در 

آن چند ماه نصيبم شد.
بالى ديگرى كه در همين حالت 
آويزان بــر ســرم در مى آوردند، 
چســباندن اتو به بدنم بــود. اتو 
را مى گذاشــتند خوب داغ شود، 
بعــد آن را به كمر، باســن، كف 
پــا و بعضى جاهــاى ديگر بدنم 
مى چسباندند. در اين لحظه صداى 
جليز و وليز اتو بلند مى شد و بوى 
گوشــت و پوست سوخته، فضا را 
مى گرفت. گاهى ابتدا محل مورد 
نظرشان را خيس مى كردند و بعد 
اتو را مى چسباندند به آنجا تا شدت 
سوختگى بمراتب بيشتر و غيرقابل 
تحمل تر شــود و به اين هم اكتفا 
نمى كردند، بارها پيش مى آمد كه 
اتو را درست مى چسباندند همان 
جايى كه دفعه هاى قبل چسبانده 

بودند.

شكنجه گاه 40 مترى

چند ُخرده روايت از زندگى آزاده اى كه قصد به هالكت رساندن ابريشم چى را داشت 
و هفت ماه تمام توسط منافقين شكنجه شد

رهايى از دو قفس

 مردم خاطرات آزاد گان هشت ســال دفاع مقدس در دورانى كه اسير دست عراقى ها 
بودند، گاهى اوقات هم عجيب است و هم جالب. اما داستان زندگى عباس حسين مردى 
چيزى شبيه به يك فيلم سينمايى اســت. همه آن ويژگى ها را دارد به اضافه غيرقابل 
باور بودن. وقتى پاى قصه زندگى اش در اسارت مى نشينيد، اين سؤال  در ذهنتان شكل 
مى گيرد كه مگر مى شود يك آدم در اين دنيا با اين درجه از صبر و تحمل وجود داشته 
باشد. جوان ترها هم احتماالً ذهنشان مى رود سمت ابرقهرمان ها و فيلم هايش و بعيد است 
كه قصه حسين مردى را باور كنند. به مناسبت سالگرد ورود آزادگان به كشور چند خرده 
روايت از زندگى اين آزاده كه برگرفته از كتاب «حكايت زمستان» است، انتخاب كرديم. 

مردى كه مهدى ابريشم چى، دست راست مسعود رجوى، را در اسارت ترور كرد.
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رحيم پور ازغدى در تجمع بزرگ طالب حوزه علميه قم: 

دولت بايد بماند
و به مردم پاسخگو باشد

ادامه از صفحه يك: حســن رحيم پور ازغدى افزود: بناى بر تضعيف و بر 
اندازى دولت و مجلس نيست؛ بلكه بايد اين ها بمانند تا پاسخگو باشند و به 
وظايف و قول هايى كه دادند عمل كنند؛ تضعيف سه قوه، دامن زدن به وضع 
موجود، نديدن مشكالت، ترك امر به معروف نهى از منكر و دفاع نكردن از 

اقشار محروم است.

  برخى به دنبال القاء موضوع فساد سيستماتيك در نظام هستند
وى با بيان اينكه دشــمن القاء مى كند كه جمهورى اســالمى دچار فساد 
سيستماتيك است و تالش مى كند تا افكار عمومى به اين نتيجه برسد كه 
نظارت و بازرسى منصف و متخصص وجود ندارد و  قصد تضعيف روحانيت را 
دارند اظهار داشت: چرا چند گانه با مردم سخن مى گويند و اين همه شبهاتى 

كه در رسانه ها مطرح مى شود، پاسخ داده نمى شود. 
رحيم پور ازغدى اظهار كرد: اگر انحرافى ايجاد مى شــود حوزه هاى علميه 
نيز مقصرند؛ چراكه عطش معنويت وجود دارد و لذا بايد حوزه ها پاسخگوى 

شبهات باشند و اين عطش را رفع نمايند.
وى افزود: نمى شود مرگ بر آمريكا گفت و دنبال اقامت فرزندانمان در آمريكا 
و انگليس باشيم؛ گرچه اين ها اقليت هستند اما چون برخورد نشده مردم فكر 

مى كنند همه همينطور مى باشند. 
رحيم پور ازغدى با بيان اينكه بدنه بيشتر نظام ما فاسد نيست بلكه ضد فساد 
هم است، گفت: ما هر وقت از موضع خود عقب نشستيم، توهين ها و تحريم 
هاى آمريكا بيشــتر شد؛ قرار بود شعارها و دانش هسته اى را كنار بگذاريم 

كه اقتصاد درست شود؛ اما همه را كنار گذاشتيم ولى اقتصادمان بدتر شد. 
عضــو شــوراى عالى انقــالب فرهنگى بــا اشــاره به اين كــه عقالنيت 
اقتصادى در كشــور كجاســت و چه مقدار از اين تصميمــات كه گرفته 
مى شــود عقالنى اســت، افزود: بازرســى هــاى بى فرجــام، دادگاه هاى 
طوالنى و فرســاينده كه علنى هم نيســتند چه معنايى مى تواند داشته 
باشــد. وى با بيان اينكه حوزه غير از اعتراضات و تبليغ دين وظيفه اجتهاد 
اقتصادى را نيز به عهده دارد، گفت: درس خارج  هايى برگزار مى شود كه به 
جاى اين كه تمدن دينى را تئوريزه كنند فقه سكوالر مى سازند و در مورد 

بانك ها و روابط اجتماعى اين دست مسائل حرفى نمى زنند. 

 مسئوالن سه قوا پاسخگويى به مردم را به گردن يكديگر نيندازند
رحيم پور ازغدى تصريح كرد: مســئوالن بايد به شكايات و اعتراضات مردم 
پاســخ داده و سران قوا پاســخگويى را بر گردن هم نيندازند و اتهاماتى كه 
متوجه خود مسئوالن اســت بايد پاسخ دهند و افرادى كه ضعف مديريت 

دارند بايد خود را اصالح كنند.

اينستاگرامى  نازلى مروت: طلبه فعال 
مى گويــد: بايد آقازادگــى را ضد ارزش 
كنيم. بايد افرادى كه تنها به واســطه ارتباط با 
بزرگان ، رانت خوارى ، بدون رزومه كارى و علمى 
از مواهــب دولتى برخوردار مى شــوند، در افكار 
عمومى معرفى و محكوم شــوند. در اين صورت 
مى توانيم اميدوار باشيم كه راه اين رانت خوارى ها 

بسته شود.
پويش#سيد_مهدى_صدرالســاداتى_تنها_
نيست، يك شو تبليغاتى براى آخوند پر دردسر 
نبود، بلكه در حمايت از طلبه فعال اينستاگرامى 
در برابر آقازاده هايى كه فضاى مجازى را از تبّرج 
و اشرافى گرى خود پر كرده بودند، شكل گرفت. 

مقابلــه با آقازاده هاى رانت خــوار امروزه به يك 
مطالبه عمومى تبديل شده و اين افراد حاال بايد 
در فضاى شيشــه اى افكار عمومى، پاسخگوى 
مردم باشند. سيد مهدى صدرالساداتى كه تنها با 
عنوان طلبه فعال اينستاگرامى شناخته مى شود، 
چند ســاعت قبل از انتشار اين مصاحبه در پيج 
اينســتاگرامش با كلمه «خداحافظ!» با داستان 
آقازاده ها خداحافظى كــرد و براى مخاطبانش 
نوشــت كه «از ُكليت پست ها پشيمان نيستم». 
او دربــاره چرايى مبارزه با پديــده آقازاده ها به 

پرسش هاى ما پاسخ داده است.

 موضوع آقازاده ها و بحث هايى كه درباره 
اين واژه در جامعه پيش آمده، منفى بودن 
اين اصطالح را به ذهن متبادر مى كند. واقعًا 

آقازاده ها هميشه منفى بوده اند؟
عبــارت آقازاده ماهيت منفى نــدارد و مى تواند 
خــوب يا بد باشــد. اما در جامعه مــا و با توجه 
به شــرايطى كه به وجود آمــده، بار منفى پيدا 
كرده اســت. كلمه آقازاده از زمانى كه فرزندان 
مســئوالن از جايگاه، موقعيــت و قدرت پدران 
خود سوءاســتفاده كردند «منفى» شــد. افرادى 
مانند آقامصطفى يا احمدآقا خمينى را به عنوان 
آقازاده هايى مى شناسيم كه حامل بار مثبت اين 
مفهــوم بوده اند اما در حال حاضر آقازاده معناى 
منفى دارد زيرا دستخوش رفتار برخى افراد شده 

كه از اين جايگاه سوءاستفاده مى كنند.

 برخى، بــه كار بردن ايــن اصطالح را 
جز براى ائمــه(ع)، مغاير آموزه هاى دينى 

مى دانند.
 من اين ســخن را قبول نــدارم. اينطور نبوده و 
نيســت كه آقازاده را تنها به ائمه(ع) اختصاص 
بدهيم. هر كســى كه فرزند يكــى از مقام هاى 
سياسى و فرهنگى است، مى تواند آقازاده قلمداد 
شــود و آن باورى كه برخى نســبت به ائمه(ع) 

دارند بسيار آرمان گرايانه است.

 چنــد وقت پيش يكــى از نمايندگان 
مجلس از حضور 4هزار آقــازاده در حال 
تحصيل در خارج از كشور خبر داده بود كه 
بعد از بازگشت به ايران يكى از چالش هاى 
جمهورى اســالمى خواهند بود زيرا اينها 
ســهم خواهى خواهند كرد. با اين پديده 

چگونه بايد برخورد كرد؟
 راه مقابلــه با اين آســيب نظام، اين اســت كه 
ماهيت فعلى آقازاده ها را تبديل به يك ضد ارزش 
كنيم. بايد افرادى كه تنها به واســطه ارتباط با 
بــزرگان و رانت خوارى و بــدون رزومه كارى و 
علمى از مواهب دولتى برخوردار مى شــوند در 
افــكار عمومى معرفى و محكوم شــوند. در اين 
صورت مى توانيم اميدوار باشيم كه راه اين رانت 

خوارى ها بسته شود.

 تبّرج و اشــرافى گرى يكى از نقدهايى 
اســت كه به آقازاده هاى نظام وارد شده و 
در همين زمينه كمپين هايى هم راه افتاده 
فعاالن  و  اجتماعى  نقش شبكه هاى  است. 
رسانه اى در پيشبرد اين حركت ها را مثبت 

مى بينيد يا منفى؟
 مــن حضور فعاالن شــبكه هاى اجتماعى را در 
ايجاد موج عدالت خواهى بسيار مثبت مى بينم. 
پيش از اين، رسانه تنها شامل رسانه ملى و چند 

روزنامه بود كه بر اساس منافع سياسى و حزبى 
اقــدام مى كردند و برخى افــراد خط قرمز آن ها 
بودند زيرا ممكن است اگر بخواهند درباره چنين 
افرادى افشاگرى كنند، انتقادها دامان خود آن ها 

را نيز بگيرد. 
اما فرصــت به وجود آمده در فضاى مجازى اين 
امكان را فراهم كرده كه مــردم پاى كار بيايند 
و نســبت به آقازاده هاى رانت خوار واكنش نشان 
دهند. اينكه افكار عمومى نســبت به اين پديده 
بيدار شــده، اتفــاق مباركى اســت كه موجب 
خواهد شد حداقل اين افراد نسبت به رفتارهاى 
خــود تجديد نظر كنند يــا در صورت تخلف و 
رانت خوارى، خيلى زود در جامعه تابلو شــوند و 
آبرويشــان برود. از اين نظر معتقدم روشنگرى 
در فضاى مجازى نتايج خوبى داشــته اســت و 

كمپينى كه براى مقابله با اشرافى گرى آقازاده ها 
به راه افتاد نيز در همين راستا بود.

 برخى اين كمپين ها را شو تبليغى براى 
برخى افــراد مى دانند. آيــا واقعاً كمپين 
مبارزه با اشــرافى گرى آقازاده ها منجر به 

شفاف سازى واقعيت ها مى شود؟
 يكــى از ثمــرات ايــن كمپين ها اين اســت 
آقازاده هاى مورد ســؤال مردم يا پاســخى براى 
رفتارهاى خود دارنــد يا نه. اگر براى رفتار خود 
دليلى دارند ارائه مى كنند اما اگر آنچه دارند تنها 
رانت خوارى آنهاست بايد به مردم و افكار عمومى 
پاسخ بدهند. در كمپينى هم كه عليه آقازاده ها به 
راه افتاد، به كسى اتهام زده نشد و پرونده سازى 
صورت نگرفت، بلكه آنچه خودشــان به نمايش 

گذاشته بودند، مورد سؤال واقع شد. 
فطرت عدالت خواه مردم نمى پذيرد كه عده اى از 
قدرت سياسى خود سوءاستفاده كنند و حقوق 
ملت را پايمال كنند به همين دليل مردم با اين 
كمپيــن همراهى كردند و گرنه صدرالســاداتى 
نه قيافــه خوبى دارد، نه موقعيت سياســى، نه 
ســخنورى و نه هنر ديگــرى دارد! من فقط به 
ميدان آمدم تا جلوى ايــن پديده را بگيرم. اين 
اقــدام بى نتيجه نبود و آقازاده هاى اشــرافى در 

مضيقه قرار گرفتند.

 شــما از ضــرورت ضدارزش شــدن 
آقازاده هاى اشرافى گفتيد و اينكه بايد اين 
افراد در تنگنا قرار بگيرند اما نگاهى وجود 
دارد كه افرادى را به واسطه انتساب به افراد 
خاص تقديس كرده و خط قرمزى پيرامون 
آن ها مى كشد. با اين نوع نگاه چه بايد كرد؟
در شريعت ما هيچ تفاوتى بين افراد وجود ندارد. 
اگر كسى خطايى مرتكب شده بايد مجازات شود 
و اگر در معرض اتهامى قرار گرفته بايد به مردم 
توضيح دهد و افكار عمومى را روشن كند. البته 
گاهى ايرادى كه به برخى افراد وارد مى شــود، 
بســيار جزئى است و نبايد به واسطه آن خطاى 
كوچك همه اقدامات خوب و مؤثر فرد زير سؤال 
برود ولى هيچ فــرد رانت خوارى نبايد از مطالبه 
مردمى مستثنى باشــد و هيچ خط قرمزى هم 

براى هيچ كس مورد پذيرش نيست.
 اينكــه فــردى پســر امــام جمعه يــا عالم 
دينى اســت دليل نمى شــود كــه از خطاى او 
چشم پوشــى كنيم، زيرا اگر مانع ادامه فعاليت 
خالفكارانه او نشويم لكه ننگى براى نظام و دين 

مى شود.

 اين روزها جامعه مــا بيش از هر زمان 
حاكميت  به  مردم  اعتماد  نيازمند  ديگرى 
اســت كه با وجود رانت هايى كه آقازاده ها 
براى خود متصور شــده اند چنين اتفاقى 
دشوار است. پيشنهاد شما براى برون رفت 

از اين بحران چيست؟
 بايد جلــوى رانت خوارى آقازاده هــا از راه هاى 
قانونى گرفته شــود و افكار عمومى نســبت به 

عملكرد آقازاده ها روشن شود. 
اولين اقدام بايد از مجلس شــروع شــود. رأى 
نماينــدگان مجلــس هنوز شــفاف نيســت و 
نمى دانيم كه فالن نماينده نسبت به فالن اليحه 

و قانون چه رأيى داشته است. 
گام بعدى روشــن شــدن درآمدهــا، حقوق و 
اموال مســئوالن است. در بسيارى از كشورهاى 
دنيــا فعاليــت اقتصادى مســئوالن سياســى 
ممنــوع اســت، اين فكــر عقاليى سياســيون 

دنياست. 
ما كه داعيه اسالم داريم بايد مسئوالن را در اتاق 
شيشه اى قرار دهيم. هر وقت چنين اتفاقى افتاد 
و مردم شاهد و ناظر رفتارهاى مسئوالن بودند، 

اعتماد به حاكميت مضاعف مى شود. 
اينكه در رشت 3هزار ميليارد و در سبزوار 12هزار 
ميليارد توسط آقازاده ها اختالس مى شود، موجب 
نااميدى مردم مى شــود بنابراين تنها كانالى كه 
موجــب ايجاد اعتماد مى شــود، قانون و اجراى 
ســريع و قاطعانــه و بدون چشم پوشــى قانون 

است.

برش

مــا كه داعيــه اســالم داريم بايد 
مســئوالن را در اتاق شيشــه اى 
قــرار دهيــم. هــر وقــت چنين 
اتفاقى افتاد و مردم شاهد و ناظر 
رفتارهاى مسئوالن بودند، اعتماد 

به حاكميت مضاعف مى شود

معارف

طلبه فعال اينستاگرام در گفت و گو با قدس آنالين:

مسئوالن را بايد به «اتاق شيشه اى» ببريم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهانه��ا علی مداری و علی اصغر یوس��فی مقدم دادخواس��تی به طرفیت خوان��دگان مریم ذبیحی الهی 
ش��هیدی، مهرداد حبیب، فیروزه حبیب به خواس��ته الزام به تنظیم س��ند رس��می ملک پالکهای 207 و 
208 فرع��ی از 155 اصلی فتحآباد و اثبات وقوع عقد بی��ع )اثبات صلحنامه مورخه 1372/7/5( و مطالبه 
خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987580300205 شعبه 
15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس��تان مشهد )53 حقوقی سابق( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/07/08 ساعت 08/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود، نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. آ- 9707816 م.الف 20204
منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

 )53 حقوقی سابق(- سیده سعادت شفائیان سنگ آتش

آگهی ابالغ دادنامه
در خصوص دادخواس��ت بانک ملی ایران با وکالت هادی مختارزاده به طرفیت خواندگان 1- خانم س��حر 
علیائی فرزند محسن 2- آقای محمد باشیرزاده خراسانی فرزند رمضانعلی 3- سارا صفاتی فرزند خسرو به 
خواس��ته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 117/500/000 ریال تا تاریخ 97/1/6 و از تاریخ 
مذک��ور ال��ی زمان اجرای حکم از قرار روزانه 2/667 ریال به ازای هر س��ه هزار ریال به انضمام خس��ارات 
دادرس��ی بشرح منعکس در دادخواس��ت تقدیمی نظر به اینکه خواهان با این ادعا که خوانده ردیف اول ا 
قدام به اخذ تس��هیالت از بانک نموده و خواندگان دیگر پرداخت کلیه تسهیالت و متفرعات آن را ضمانت 
نم��وده ک��ه امضاء ذیل قرارداد داللت بر این موض��وع دارد و از تعرض مصون مانده که با مراجعه به آنها از 
پرداخت دین خود امتناع ورزیدهاند لذا متقاضی رسیدگی بشرح خواسته میباشد و با عنایت به مستندات 
دعوی خواهان که ش��امل قرارداد درخواس��ت تسهیالت از ناحیه خوانده ردیف اول و ضمانت نامههای ضم 
پرونده که به امضاء خواندگان دیگر رسیده که وجود هر یک در ید خواهان داللت بر اخذ تسهیالت و تعهد 
به پرداخت آن را مینماید و از جهتی خواندگان علیرغم ابالغ قانونی و استحضار از وقت دادرسی در جلسه 
رسیدگی حاضر نشدهاند و نسبت به مستندات خواهان دفاع و تکذیبی بعمل نیاوردهاند و الیحه دفاعیهای 
هم ارسال ننمودهاند. و این که در قرارداد مستند دعوی قید شده که بانک در صورت عدم پرداخت بدهی 
ح��ق مراجع��ه به هر یک از مدی��ون و ضامن را دارد که با فرض مذکور و به موجب مس��تفاد از مواد 402 
و 403 از قانون تجارت، نوع ضمانت تضامنی محس��وب میش��ود لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را 
با اس��تصحاب بقاء و اش��تغال ذمه خواندگان معمول به صحت تشخیص و منتهی به صدور دادنامه شماره 
9709977580500671 شده و به استناد مواد 198، 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و مادههای 10 و 
221 و 228 از قان��ون مدنی و تبصره 2 ماده 15 قانون عملیات بانک بدون ربا مصوب 1376 خواندگان را 
متضامناً به پرداخت مبلغ 1- 117/500/000 ریال بابت اصل خواس��ته 2- 5/209/500 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی 3- 4/020/000 ریال بابت حق الوکاله مرحله بدوی که به س��بب ط��رح دعوی به خواهان وارد 
گردیده 4- و مبلغ روزانه 2/667 ریال به ازای هر سه هزار ریال از تاریخ 97/1/7 الی یوم الوصول در حق 
خواهان محکوم مینماید. رأی صادره شده غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ظرف مدت بیس��ت روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی 

میباشد. آ- 9707817 م.الف 20205
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

 )55 حقوقی سابق(- راضیه ابراهیمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک ملت با وکالت محس��ن زیرک دادخواستی به طرفیت خواندگان صدیقه پارسا و مهدی پارسا 
به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709987580500128 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
)55 حقوقی س��ابق( ش��ماره بایگانی 970158 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/14 ساعت 08/30 
تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان صدیقه پارس��ا و مهدی پارس��ا و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی میگردد تا خواندگان 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 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. آ- 9707819 م.الف 20206
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

)55 حقوقی سابق(- راضیه ابراهیمی

آگهی  
محکوم له: بانک مهر اقتصاد

محکوم علیهم: محمدعلی نعمتی و محمدرضا عادلی و جواد آخوندزاده و محمندحسن شاه محمدی
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم: محمدعلی نعمتی و محمدرضا عادلی و جواد 
آخوندزاده و محنمدحس��ن ش��اه محمدی که مجهول المکان میباشد ابالغ میشود بموج درخواست اجرای 
حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9609977580501529 صادره از شعبه 13 دادگاه حقوقی مشهد 
محکوم علیهم محکوماند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 767/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
47/468/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید )96/5/5( تا 
زمان وصول بر اس��اس نرخ تورم که توس��ط بانک مرکزی اعالم میشود و در اجرای احکام محاسبه خواهد 
شد در حق محکوم له. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینههای اجرائی بر عهده محکوم علیه میباشد. 
بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین 
متناس��ب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباش��د 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 میگردد 
ت��ا ظرف ده روز پس از انتش��ار آگهی نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گ��ردد. در غیر اینصورت واحد 
اجرای احکام طبق مقررات نس��بت ب��ه اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزین��ه اجرایی اقدام خواهد نمود. 

آ- 9707821 م.الف 20207
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

)55 حقوقی سابق(- سید امید کاظمی یزدی

آگهی  
محکوم له: بانک مهر اقتصاد

محکوم علیهم: محمود چزگی و رضا شایسته و سیدقاسم مسرور و امیر صادقی و هادی شوریانی
پیرو آگهیهای منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیهم: محمود چزگی و رضا شایسته و سیدقاسم 
مس��رور و امیر صادقی و هادی شوریانی که مجهول المکان میباشد ابالغ میشود بموجب درخواست اجرای 
حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9609977580501143 صادره از شعبه 13 دادگاه حقوقی مشهد 
محکوم علیهم محکوماند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 402/472/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

25/967/000 ریال بابت کلیه خس��ارات دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید )96/2/24( 
تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم میشود و در اجرای احکام محاسبه خواهد 
ش��د در حق محکوم له پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینههای اجرائی بر عهده محکوم علیه میباشد. 
بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین 
متناس��ب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباش��د 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 میگردد 
ت��ا ظرف ده روز پس از انتش��ار آگهی نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گ��ردد. در غیر اینصورت واحد 
اجرای احکام طبق مقررات نس��بت ب��ه اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزین��ه اجرایی اقدام خواهد نمود. 

آ- 9707822 م.الف 20208
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

)55 حقوقی سابق(- سیدامید کاظمی یزدی

آگهی  
محکوم له: بانک مهر اقتصاد

محکوم علیهم: احمد محمدپور ده سرخی و محمد جهانشاهی انبوهی
پی��رو آگهیهای منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه��م: احمد محمدپور ده س��رخی و محمد 
جهانش��اهی انبوهی که مجهول المکان میباش��د ابالغ میش��ود موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609977580500997 محکوم علیه محکوم است به پرداخت وجه یک 
فقره چک به شماره 16926081- 094364 به تاریخ 95/9/3 عهده بانک کشاورزی و مبلغ 13/746/000 
ریال بابت کلیه خس��ارات دادرس��ی که به سبب طرح دعوا به محکوم له وارد گردیده و نیز خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم میشود و در اجرای 
احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینههای اجرایی بر عهده 
محکوم علیه میباش��د. بدیهی اس��ت با توجه ب��ه غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیاب��ی منوط به معرفی 
ضامن معتبر یا اخذ  تأمین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباشد لذا مفاد 
اجرائی��ه ص��ادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قان��ون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتش��ار آگهی نسبت 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- 9707824 م.الف 20209
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

)55 حقوقی سابق(- سیدامید کاظمی یزدی

آگهی  
محکوم له: بانک مهر اقتصاد

محکوم علیهم: عادل ناصری سوره و محمدرضا عمرانی سوره و فواد حسینی و کاظم محمدزاده
پیرو آگهیهای منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیهم: عادل ناصری س��وره و محمدرضا عمرانی 
سوره و فواد حسینی و کاظم محمدزاده که مجهول المکان میباشد ابالغ میشود بموجب درخواست اجرای 
حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه مربوطه 9609977580501644 محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ 540/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 841602 به تاریخ 96/4/15 عهده 
بانک تجارت بابت اصل خواسته و مبلغ 32/990/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح 
دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم 
که توسط بانک مرکزی اعالم میشود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له پرداخت نیم 
عش��ر حق اجرا و نیز هزینههای اجرائی بر عهده محکوم علیه میباشد. 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 میباشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون 
اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت 
ب��ه اجرای مف��اد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به اجرای 

مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. آ- 9707825 م.الف 20210
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

)55 حقوقی سابق(- سیدامید کاظمی یزدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
ب��ه آقای/خانم مهدی دهق��ان بنادکی فرزن��د محمد،خواهان بان��ک مهر اقتصاد ش��ماره ثبت 429709 
دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده فوقالذکر به خواس��ته مطالبه وجه چک به مبل��غ 612/519/898 ریال 
مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 9709987576100301 ش��عبه 11 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس��تان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/10 
س��اعت 12/00 تعیین که حس��ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
میگردد 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- 9707826 م.الف 20211
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 

مشهد- غالمرضا روحی

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیرو آگهیهای قبلی به آقای س��یدمحمد بامشکی 2- خانم بیبی زهرا ضیافتی فهمیده ثانی و 
جالب ثالث آقای حس��ین عزیز فعاًل مجهول المکان ابالغ میش��ود در مورد دادخواست سمیه فیاض فرزند 
مهدی علیه شما در کالسه پرونده 960144 و 11/950726 بموجب حکم شماره 9709977576100488 
مورخ 4/28/ به تنظیم س��ند رسمی انتقال ششدانگ یک واحد باب آپارتمان واقع در طبقه چهارم جنوب 
غرب��ی به متراژ 77/48 مترمربع دارای پالک ثبت��ی 28840 فرعی از 5748 فرعی از 184 اصلی واقع در 
بخش 10 مش��هد به آدرس هنرس��تان- هنرس��تان 26 پالک 50 به نفع خواهان محکوم ش��دهاید. ضمناً 
خواندگان دعوی اصلی آقای س��یدمحمد بامش��کی 2- خانم بیبی زهرا ضیافتی فهمیده ثانی به پرداخت 
هزینهه��ای دادرس��ی متعلقه به مبلغ 2/271/084 و حق الوکاله وکی��ل خواهان برابر تعرفه قانونی در حق 
خواهان محکوم ش��دهاید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است. آ- 9707827 م.الف 20212
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 

مشهد- غالمرضا روحی

آگهی ابالغ تبادل لوایح )تجدیدنظر(
شماره بایگانی: 10/950726

تجدیدنظر خواه: ابراهیم ذوقی مهرآباد
تجدیدنظر خوانده: مسعود نهاردانی

تجدیدنظر خواسته: اعتراض به دادنامه 9609977576001386 شعبه 10 دادگاه حقوقی مشهد

پی��رو آگهی قبلی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگه��ی میگردد تا تجدیدنظر خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 10 روز به دفتر دادگاه شعبه دهم حقوقی مشهد واقع در ابتدای بلوار مدرس 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمائم را دریافت نماید 
و در مهلت مقرر اعالمی هرگونه پاس��خی دارید بصورت کتبی در یک نس��خه تهیه و به دفتر دادگاه ارائه 

نمایید. آ- 9707831 م.الف 20214
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه حقوقی مشهد

دادنامه
آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیرمنقول

به موجب پرونده کالسه اجرایی صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای 
احکام 110/8/951887 آقای جعفر نوروزی عنبرگه محکوم است به پرداخت 1-مبلغ 664/462/149 ریال 
در حق آقای سیدجواد شوشتری و نیز مبلغ 33/323/107 ریال نیم عشر دولتی 2- مبلغ 273284960 
ریال اصل خواسته به عالوه مبلغ 10/000/000ریال نیم عشر دولتی بابت پرونده کالسه 964209.م.51- 
مبل��غ 150/000/000 ری��ال بابت کالس��ه پرون��ده 964209.م.51 نظر به اینکه محکوم علیه نس��بت به 
پرداخت دیونش اقدامی نکرده اس��ت حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته 
و هزینه دادرسی ونیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر 
گردیده در تاریخ 1397/6/15 از ساعت 11 الی 11/45 صبح در محل مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی 
مش��هد واحد مزایده واقع در مش��هد بلوار شهید مدرس مدرس6 از طریق مزایده حضوری به فروش برسد 
مزایده از قیمت ارزیابی ش��ده شروع و به کس��انی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد 
طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه 
تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقداً 
و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش��د هزینه های تنظیم س��ند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های 

معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده:

2دان��گ و 549/1 هزارم یک دانگ مش��اع از شش��دانگ یک واحد تجاری پیش خریداری ش��ده واقع در 
پ��روژه در ح��ال احداث مجتمع تجاری مرکز خرید آفتاب متعلق به محکوم علیه واقع در خیابان س��یدی 
جنب مجتمع تجاری امین به شماره 9/2 و به مساحت 27/2 مترمربع و اختصاص یک واحد پارکینگ در 
پارکینگ مرکزی و با سیس��تم گرمایش و س��رمایش مرکزی در طبقه منهای یک پروژه که ششدانگ آن 
مطابق با نظریه کارشناس��ی )در صورت تأدیه وجوه تعهدی توس��ط خوانده به مبلغ 354/750/000 ریال( 
به مبلغ 2/565/000/000 ریال برآورد ش��ده اس��ت که به میزان فوق به مبلغ 1/089/747/109 ریال به 

فروش می رسد.آ-9707802              م.الف14681
دادورز اجرای احکام حقوقی و خانواده مشهد- واحد مزایده

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول 
ب��ه موج��ب پرونده کالس��ه 961340 اجرای احکام مدنی دادگس��تری طرقبه محکوم علیه ش��رکت مهر 
آرین خودرو پرنیان پوالد کاوش آس��یا محکوم اس��ت جمعا به پرداخت مبلغ 152/772/256 ریال و کلیه 
خس��ارات دادرس��ی در حق محکوم له سیدعلی حس��ینی و پرداخت نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم 
علیه نس��بت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده حس��ب تقاضای محکوم له اموالی به ش��رح ذیل توقیف و 
توس��ط کارشناس��ان علیرضا خطیب ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/6/14 از ساعت 8 الی 9 صبح 
در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگس��تری طرقبه با حضور نماینده دادس��تان محترم به فروش برسد 
مزایده از قیمت ارزیابی ش��ده شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد 
از به��ای آن نق��دا و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف یک ماه از برنده مزایده وصول می گردد طالبین به 
خری��د می توانن��د ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نس��بت به بازدید آنان از اموال 
مورد مزایده اقدام گردد و بدهی های معوقه و هزینه های تنظیم س��ند به عهده فروشنده می باشد و تخلیه 

و تحویل تابع مقررات مربوطه بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. 
شرح ملک مورد مزایده؛

دستگاه تجهیز اندازهگیری ابعادی از نوع تصویربردار ساخت تایوان قابلیت اتصال به برق دی سی و ای سی 
مانیتور، پرینتر، پرآب اندازهگیری و سوئیچ پدال پایی در محل شهرک صنعتی توس فاز یک تالش شمالی 
6/2 قطعه 145 که به ارزش 170/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. آ-9707803      م.الف16696

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز- لگزیان

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم
به موجب پرونده کالس��ه 961580 اجرای احکام طرقبه شاندیز محکوم علیه محمد علیزاده محکوم است 
به پرداخت 1/000/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و کلیه خس��ارت تأخیر و هزینه دادرسی و در حق 
مصطفی صدیقی و پرداخت نیم عش��ر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی 
ننموده به درخواست محکوم له اموالی در عوض بدهی به شرح ذیل معرفی و توقیف نموده است و توسط 
کارشناس��ان طالقانی- کریمیان- دانش��ورنیا ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/6/13 از ساعت 8 الی 
9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگس��تری طرقبه ش��اندیز با حضور نماینده دادستان محترم 
به فروش برس��د مزایده از قیمت ارزیابی شده ش��روع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و 
حداق��ل ده درص��د از بهای آن نقداً و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف ی��ک ماه از برنده مزایده وصول 
می گ��ردد طالبی��ن به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نس��بت به 
بازدی��د آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمناً در مرحله دوم بیس��ت درصد زیر قیمت کارشناس��ی 

به فروش می رسد.
شرح اموال مورد مزایده:

مل��ک به پالک ثبتی 3092 باقیمانده 21/92 یک اصلی واقع در طرقبه امام رضا)ع( 17 تاالر پرش��ان در 
5 طبقه ش��امل زیرزمین و  همکف تا س��وم حدود 2500 مترمربع در عرصه به مس��احت 2549 مترمربع 
دارای محوطه و فضای تابس��تانی به همراه آالچیق که به ارزش 26/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده 

است.آ-9707804          م.الف16699
مدیردفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز- لگزیان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول
به موجب پرونده کالس��ه 960609 و 960610 ش��عبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان 
طرقبه شاندیز محکوم علیه حسین نصیریان شکیب محکوم است به مبلغ 192/541/011 و 193/062/441  
ریال بابت اصل خواس��ته و کلیه خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه در حق محکوم له سعید نجاتی یزدی 
زاده و نیم عشر دولتی می باشد که اموال ذیل توقیف وتوسط کارشناس سیامک پرچمی و مقرر گردید در 
تاریخ 1397/6/14 از ساعت 8 الی 8/30 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز 
با حضور نماینده دادس��تان محترم به فروش برس��د مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به باالترین مبلغ 
پیش��نهادی فروخته خواهد ش��د و حداقل ده درصد از بهای آن نقداً و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف 
ی��ک م��اه از برنده مزایده وصول می گردد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به 

این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. 
مشخصات ملک مورد مزایده:

س��ه دانگ مغازه تجاری واقع در جاده شاندیز سرزمین موجهای خروشان جنب ورودی استخر خانمها که 
به ارزش 440/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. آ-9707805          م.الف17668

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف طرقبه شاندیز- مسعودی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول
به موجب پرونده کالس��ه 930106 اجرای احکام مدنی دادگس��تری طرقبه محکوم علیه احمد ش��یخیان 
محکوم اس��ت جمعاً به پرداخت 88 عدد س��که بهار آزادی و 164/436/600 هزینه کارشناس��ی و کلیه 
خس��ارات دادرس��ی در حق محکوم له س��میرا جدید باف حقیقی و پرداخت نیم عشر دولتی نظر به اینکه 
محکوم علیه نس��بت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده حس��ب تقاضای محکوم له اموالی به ش��رح ذیل 
توقیف و توسط کارشناسان ذاکری- خباز- انصاری ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/6/17 از ساعت 
8 الی 8/30 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه با حضور نماینده دادستان محترم 
به فروش برس��د مزایده از قیمت ارزیابی شده ش��روع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و 
حداق��ل ده درص��د از بهای آن نقداً و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف ی��ک ماه از برنده مزایده وصول 
می گ��ردد طالبی��ن به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نس��بت به 
بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد و بدهی های معوقه و هزینه های تنظیم سند به عهده فروشنده 

می باشد و تخلیه و تحویل تابع مقررات مربوطه بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.
شرح ملک مورد مزایده:

ملک به شماره پالک 2858 فرعی از 2378 فرعی از 10 اصلی بخش 6 مشهد واقع در طرقبه رسالت 9 به 
مساحت ششدانگ عرضه 200 مترمربع دارای پروانه ساخت که سه دانگ آن به ارزش 1/700/000/000 

ریال ارزیابی گردیده است.
آ-9707807          م.الف18722

داورز اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز- لگزیان

آگهی مزایده اموال )مرحله دوم(
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه ش��ماره 1/970116ج ش/13 صادره از حوزه ش��ماره 17 ش��ورای حل 
اختالف مش��هد محکوم علیه آقای محمد محمدپور راس��تگو جمعاً به پرداخت مبلغ 323/742/912 ریال 
بابت اصل خواس��ته و خسارت تأخیر تأدیه در حق محکوم له آقای محمد کوه میشی محکوم گردیده است 
و چون تاکنون نس��بت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه 
ذیل در قبال محکوم به توقیف و توس��ط کارش��ناس دادگس��تری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ ش��نبه 
97/6/17 از س��اعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی ش��وراهای حل اختالف مش��هد واقع در 
میدان ش��هدا خ عبادی روبه روی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف مشهد 
از طریق مزایده حضوری به فروش برس��د مزایده از قیمت پایه ش��روع و به کس��انی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه 
ت��ا ترتی��ب بازدید آنان از اموال داده ش��ود ضمناً حداقل ده درصد از بهای ف��روش مورد مزایده نقداً و فی 

المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزایده عبارت است از:
انواع پارچه مانتویی از جنس ویس��کوز 35درصد و پلی اس��تر 65 درصد رنگی، 29 طاقه و متراژ کل برابر 
2974 متر و قیمت کارشناس��ی به ازای هر متر طولی درصورت س��الم ب��ودن برابر مبلغ 140/000 ریال 

معادل چهارده هزار تومان ارزیابی گردیده است. 
آ-9707808           م.الف19605

دادورز مجتمع یک اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مشهد- رهنورد

آگهی مزایده اموال 
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه شماره فوق )52/970358 – 51/966549( صادره از حوزه شماره 257 
ش��ورای حل اختالف مش��هد محکوم علیه آقای محمدرضا نجفی جمعاً به پرداخت مبلغ 382/689/260 
ریال جمع دو پرونده شماره 52/970358 و 51/966549 + 18/000/000ریال نیم عشر دولتی بابت اصل 
خواسته و خسارت تأخیر تأدیه در حق محکوم له خانم خدیجه فیروز محکوم گردیده است و چون تاکنون 
نس��بت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حس��ب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال 
محکوم به توقیف و توس��ط کارشناس دادگس��تری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/6/12 از ساعت 9 
الی10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد واقع در اجرای احکام شورا مجتمع 
5 میرزاکوچک خان از طریق مزایده حضوری به فروش برس��د مزایده از قیمت پایه ش��روع و به کس��انی 
که باالترین قیمت را پیش��نهاد نمایند واگذار خواهد ش��د طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از 
برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود ضمناً حداقل ده درصد از بهای فروش مورد 

مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزایده عبارت است از:
عرصه و اعیان یک باب منزل به پالک ثبتی 212/260 اصلی بخش 5 مش��هد که مورد مزایده س��ه دانگ 
مش��اع از ش��ش دانگ عرصه و اعیان دارای سندمالکیت اصلی با ش��ماره 152822 سری الف سال 1380 
به مس��احت عرصه 558/40 مترمربع که سه دانگ آن به مساحت 279/20 مترمربع واقع در مشهد ملک 
آباد- خیابان گلها- گلها 5 پالک 22 و اعیان آن حدود 140 مترمربع س��اخته ش��ده است که دارای هال و 
پذیرایی و سرویس بهداشتی و آشپزخانه اپن کابینت ام دی اف و دو خواب است و قدمت بنا بیش از 10 
س��ال اس��ت که ارزش س��ه دانگ عرصه و اعیان مبلغ 700/000/000 ریال »هفتصد میلیون ریال تعیین 

گردیده است«.آ-9707810        م.الف19606
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد مقدس

آگهی احضار متهم
در پرونده کالس��ه 136/970421 آقایان 1- حمید یوس��فی 2- ایمان سلیمانی به اتهام ایراد ضرب  جرح 
تهدید زورگویی موضوع ش��کایت امید صفائی رونگ تحت تعقیب می باش��ند به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی نامبردگان مکلف اس��ت رأس س��اعت 9 صبح مورخه 1397/7/23 در شعبه 136 
دادگاه کیف��ری دو مش��هد حاضر و از اتهام انتس��ابی دف��اع نمایند در صورت عدم حض��ور در موعد مقرر 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.آ-9707813                 م.الف20202
مدیر شعبه 136 دادگاه کیفری دو مشهد- علیرضا مقدم

آگهی احضار متهم
در پرونده کالس��ه 136/970420 آقای��ان 1- حمید نوروزی 2- امیر جاللی معروف به س��جاد 3- بهروز 
جاللی به اتهام تهدید- قدرت نمایی با اس��لحه حمل غیرمجاز اس��لحه موضوع ش��کایت حس��ین صانعی 
تحت تعقیب می باش��ند به واس��طه معل��وم نبودن محل اقامت نامب��ردگان و به تجویز م��اده 344 قانون 
آیی��ن دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب در روزنام��ه آگهی نامبردگان مکلف 
اس��ت رأس ساعت 9 صبح مورخه 1397/7/22 در ش��عبه 136 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام 
انتس��ابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس��یدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد ش��د. 

آ-9707814         م.الف20203
مدیرشعبه 136 دادگاه کیفری دو مشهد- علیرضا مقدم



پورعلی گنجی پس از پیوستن به »یوپن« بلژیک: 
بازی در اروپا رویای همیشگی ام بود

ورزش: مرتضی پورعلی گنجی پس از امضای قــرارداد با تیم »یوپن« بلژیک 
از پیوستن به تیم جدیدش ابراز رضایت کرد. پورعلی گنجی پس از این انتقال 
گفت: تا این لحظه از دوران حرفه ای ام خودم را با شرایط و بازی در کشورها و 
سطوح مختلف وفق داده ام.بازی در اروپا، رویا و هدف همیشگی ام بود. برای 
مبارزه جدید آماده هســتم، به آینده نگاه می کنم و از مسئوالن باشگاه بابت 

اعتماد و تالش برای خریدن من تشکر می کنم.

شفر: خوب شد اینجا شکست خوردیم 
ورزش:  وینفرد شــفر پس از پایان دیدار تیم های پارس جنوبی و استقالل 
اظهار داشت: چیزی که باید یاد بگیریم، تیم ساختن است. هنوز تیم ساختن 
ما کامل نشده است. دیدید که مارکوس نیومایر و بازیکن عراقی در نیمه دوم 
بازی کردند. امروز اشتباه کردیم و بهتر بود این هفته چنین اتفاقی می افتاد تا 
چهار هفته دیگر. باید آنالیز کنیم تا بهتر شویم. باید در تمرینات یکسری کارها 
را انجام دهیم. امروز دیدید که فرشید باقری به خاطر درگذشت پدرش نبود و 
ما مجبور شدیم بدون او بازی کنیم. شفر در مورد عدم استفاده از گرو تصریح 
کرد: یکی از مشکالت امروز ما گرو بود. او در بازی اول خود برای استقالل برابر 
تراکتورسازی بازی کرد و مشکل عضالنی برای اش پیش آمد. ما او را برای یک 

بازی نمی خواهیم، بلکه همه بازی ها می خواهیم. 

توقف استقالل و پیشروی پدیده
ورزش:  تیم فوتبال پدیده با غلبه بر قعرنشین جدول لیگ برتر، سومین پیروزی 
پیاپی خود را طی سه هفته اخیر به دست آورد. شاگردان یحیی گل محمدی 
در تیم پدیده در اولین دیدار هفته، دو  بر صفر روی گل های حسین مهربان در 
دقیقه 31 و یونس شاکری در دقیقه 76 سپیدرود را در ورزشگاه سردار جنگل 
رشت شکست دادند و با 9 امتیاز موقتا تا پیش از بازی پرسپولیس با نفت مسجد 
سلیمان به صدر جدول صعود کردند. دیگر تیم شمال کشور یعنی نساجی مقابل 
فوالد خوزستان شکست خورد. استقالل با گل به خودی آرمین سهرابیان مقابل 
این تیم شکست خورد تا همانند فصل پیش در نتیجه گیری در بازی های اول 
فصل ناکام باشــد. پیکان نیز  در دیداری که برای اولین بار دروازه اش در لیگ 

هجدهم باز شد، مقابل گسترش فوالد به تساوی یک بر یک رسید .

نکونام: آقای اصفهانیان! زنگ بزنید و 
بگویید اشتباه کردیم

ورزش: جواد نکونام ،سرمربی نساجی  در ادامه انتقاداتش نسبت به قضاوت داور 
گفت: پنالتی که به نفع فوالد اعالم شد، خنده دار بود. بازیکن ما در دقیقه 19 در 
محوطه جریمه حریف متوقف می شود پنالتی نمی گیرند. اما معلوم نبود چه کسی 
به چه کسی خورد که داور به سود فوالد پنالتی گرفت. بعد آقای اصفهانیان )رئیس 
کمیته داوران( می گوید آقایان به داوران فشار وارد نکنند. اگر داوری اشتباه کرده، 

به تیم هایی که در حق آن ها ظلم شده، زنگ بزنید و بگویید اشتباه کردیم. 

گل محمدی: مقابل سپیدرود 
به خواسته مان رسیدیم 

ورزش: سرمربی تیم فوتبال پدیده خراسان تأکید کرد در دیدار مقابل سپیدرود 
به خواســته خود رســیده اند. یحیی گل محمدی پس از پیروزی دو  بر صفر 
شاگردانش مقابل سپیدرود رشت در نشســت خبری اظهار داشت: برنامه ای 
که برای این بازی داشتیم تحت فشار گذاشــتن خط هافبک و جلوگیری از 
بازی ســازی این تیم بود که به خواسته خود رســیدیم. بعد از توپ گیری ها، 
ضدحمالت خطرناک زیادی داشــتیم که چند فرصت خوب گلزنی را هم از 

دست دادیم.

صعود ۵ پله ای ایران 
در تازه ترین رده بندی فیفا

ورزش:  سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( تازه ترین رده بندی تیم های 
ملی جهان در ماه ژوئن را منتشــر کرد که براین اساس تیم ملی ایران با پنج پله 
صعود نسبت به رده بندی ماه گذشته و با 1471 امتیاز در رده سی و دوم جهان قرار 
گرفت. این اولین رده بندی اعالم شده از جانب فیفا پس از مسابقات جام جهانی 
2018 و با فرمول های جدید اســت. در این رده بندی تیم های فرانسه، بلژیک، 

برزیل،کرواسی و اروگوئه به ترتیب در رده اول تا پنجم قرار گرفته اند.

برنامه هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال 
ورزش:  هفته دوم لیگ دســته یک فوتبال پس از اتفاقات عجیب هفته اول 
از امروز آغاز می شود. بعد از لغو ســه بازی در هفته اول و اتفاقات عجیب این 
هفته مثل نیامدن خونه به خونه و نفت تهران به مسابقه تا لغو دیدار بادران و 
بانی گستر ارومیه )گسترش فوالد تبریز( هفته دوم مسابقات لیگ دسته یک 
از امروز آغاز می شود. شاید در این هفته شاهد کنار گذاشتن نفت تهران و خونه 

به خونه از دور مسابقات باشیم. برنامه هفته دوم مسابقات به شرح زیر است:
گل گهر سیرجان - مس کرمان/ شهرداری تبریز - نفت تهران

فجر سپاسی - آلومینیوم اراک/ استقالل جنوب تهران - گسترش فوالد تبریز 
)بانی گستر ارومیه(

مشکی پوشان - خونه به خونه بابل/ مس رفسنجان - کارون اروند خرمشهر
بادران تهران - شاهین شهرداری بوشهر/ ملوان بندر انزلی - قشقایی شیراز

شهرداری ماهشهر - اکسین البرز

وزیر ورزش اعالم کرد
بازنشسته های ورزش
 زودتر کنار می روند

مهر: وزیر ورزش تاکید کرد: به محض ابالغ قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان تغییرات الزم را از همان هفته اول اعمال می کنیم.

مسعود سلطانی فر گفت: در انتخابات فدراسیون ها برخی از  مدیران 
بازنشسته جای خود را به مدیران جوان دادند. در ادارات کل ورزش و 

جوانان استان ها نیز در حال حاضر 8 مدیر زیر 40 سال داریم.
وی گفت: بعد از ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان همان هفته 

اول تغییرات را اعمال می کنیم.
سلطانی فر گفت: نوبت برای جوانان است چرا که جوانگرایی در قالب 

رویکردهای ما قرار دارد و موجب اتفاقات خوبی خواهد شد.
وی گفت: قطعا سیاســت دولــت و وزارتخانه حضــور  جوانان در 
عرصه های مدیریتی است و تالش ما ســپردن امور کشور به جوانان 
است. به طور حتم حضور مدیران جوان موجب ایجاد تغییرات مثبت 

در ورزش کشور خواهد شد.

مربی تیم ملی تیراندازی :پرچمداری 
مشکلی برای احمدی ایجاد نمی کند

ورزش سه: مربی تیم ملی تیراندازی گفت: ملی پوشان تیراندازی 
باید ازلباس های ضخیم اســتفاده کنند که کار را در این آب و هوای 

شرجی سخت می کند.
ابراهیم اینانلو گفت: پرچمداری مشکلی برای احمدی ایجاد نمی کند.  
الهه احمدی یک ســاعت با پرواز به جاکارتا می رود و بعد از حضور 
در مراســم افتتاحیه به پالمبانگ برمی گــردد. روزی که او به اینجا 
می رسد، باید تمرین رسمی داشته باشــد و دوشنبه هم در مسابقه 

شرکت می کند.

رئیس فدراسیون  وزنه برداری:
  بیشتر از یک طال می گیریم

ورزش سه: رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: امیدواریم مدال های 
جاکارتا خوشرنگ تر از دوره قبل باشد.علی مرادی  گفت: دوره قبل 
وزنه برداری موفق به کسب یک مدال طال شد؛ اما این دوره امیدواریم 

نتیجه بهتری کسب کنیم. 
 وی گفت: شانس وزنه برداران ما برای کسب بیش از یک مدال طال، 
بیشــتر از دوره های قبلی اســت .امیدوارم بتوانیم در اوزان مختلف  

مدال های خوشرنگی را به دست بیاوریم. 

احمدی: ضعف های میزبانی اندونزی 
برایم مهم نیست

ورزش سه: پرچمدار ایران در بازی های آسیایی گفت: من به عنوان 
یک ورزشــکار وظیفه خودم را انجام می دهم و خیلی مسائل دیگر 

برایم مهم نیست. 
 الهه احمدی گفت: چند روز زودتر بــه اندونزی آمدیم و به تدریج با 
شرایط آب وهوایی اینجا و سالن ها آشنا می شویم که اهمیت زیادی 
هم در رشــته تیراندازی دارد. از حریفانمان هم شــناخت داریم و 
می دانیم که از چه قدرتی برخوردار هســتند. آن ها نیز اینجا تمرین 

می کنند و در نهایت روز مسابقه همه چیز مشخص می شود.
وی گفت: ما به اینجا آمدیم تا مبارزه کنیم و قهرمان شــویم. اول از 
همه هر تیراندازی با خودش مبارزه می کند و باید رکوردهای خوبی 
را به ثبت برساند. ممکن است اگر یک تیر هم از دست بدهیم، کار از 
دستمان خارج شــود و در نهایت با یک دهم پایین تر باشیم. ما تمام 

تالش خود را می کنیم؛ اما همه باید بدانند که کار سخت است. 

مجید عسکری: 
شانس خود را برای مدال بازی های 

آسیایی امتحان می کنم
ایسنا: پس از کش و قوس های فــراوان، معرفی و انصراف، سرانجام 
»مجید عسکری«  وزنه بردار هرمزگانی دسته 69 کیلوگرم ایران راهی 

بازی های آسیایی جاکارتا می شود.
مجید عسکری گفت: پس از آنکه جواز حضور در بازی های آسیایی را 
کسب کردم، به دلیل برخی دالیل همچون دوری از تمرینات جدی 
و همچنین آسیب دیدگی از ناحیه آرنج شرایط را برای اعزام مناسب 

ندیدم.
وی  گفت: امیدوارم بتوانم بــا تالش های کادرفنــی و خود در این 
مسابقات حضوری موفق داشته و شــانس خود را برای کسب مدال 

بازی های آسیایی امتحان کنم و سرافراز به کشور برگردم. 

ضد حمله
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هموطن کی روش، سرمربی جدید کره جنوبی
ورزش: پائولوبنتو  قراردادی 4 ســاله با کره جنوبی امضا کرده و تا جام جهانی 2022 با کره 
خواهد ماند. او جانشین شین تای یونگ شد که پیشنهادی از سوی اتحادیه برای تمدید دریافت 
نکرد. بنتو مربی گری را در لیسبون شروع کرد و با تیم ملی پرتغال تا نیمه نهایی یورو 2012 
پیش رفت ولی پس از جام جهانی ضعیف 2014، اخراج شــد. رئیس فدراسیون کره درباره 
انتخاب بنتو گفت: پس از بررســی برنامه های بنتو، به این باور رسیدیم که او برای پیشرفت 
فوتبال کره در چهار سال پیش رو مفید خواهد بود. وقتی ما در حال مذاکره بودیم، گزینه های 

دیگری هم داشتیم. 

دلخوشی کاپلو به رونالدو 
ورزش: فابیو کاپلو، سرمربی سابق یوونتوس و رئال مادرید، دیدگاهش را در مورد 

آینده رونالدو در یووه ارائه کرد.
او گفت: باالخره جهان راجع به فوتبال ایتالیا صحبت می کند. در دهه 80 و 90، این 
لیگ برترین لیگ جهان بود. سپس ما راه را گم کردیم. حضور رونالدو، تالشی برای 
باال رفتن ما خواهد بود. ولی به خودی خود کافی نیســت. باید این توانایی را داشته 
باشیم که از بازی رونالدو به بهترین شکل استفاده کنیم و سطح بازی ها را باال ببریم.

انتظار می رود رونالدو اولین بازی رسمی اش را روز شنبه مقابل کیه وو انجام دهد.

جدایی »مارکیزیو«  از یوونتوس 
ورزش:کلودیــو مارکیزیو، هافبک یوونتوس پس از 25 ســال حضــور از این تیم، 
قراردادش را با باشگاه ایتالیایی فســخ کرد. مارکیزیو که از رده های سنی یوونتوس 
رشد و نمو کرده و به تیم اصلی رسیده، با این تیم به 7 قهرمانی پیاپی سری آ رسید ولی 
سرانجام پس از چند فصل نیمکت نشینی، او تصمیم گرفت تیم را ترک کند. او در این 
مدت، 389 بازی برای یوونتوس انجام داد و حال تایید شد که او از باشگاه جدا خواهد 
شد.در وبسایت باشگاه یوونتوس آمده اســت:  امروز را به عنوان روز جدایی کلودیو 

مارکیزیو از یوونتوس پس از توافق دو طرفه برای فسخ قرارداد به ثبت می رسانیم.

مسیر گوندوگان از اوزیل جدا شد 
ورزش:گوندوگان ستاره  منچسترسیتی در حساب اینستاگرام خود در پاسخ به سوال یکی از 
هوادارانش اعالم کرد قصد ندارد مثل مسوت اوزیل از تیم ملی آلمان خداحافظی کند.  یکی از 
هواداران گوندوگان در اینستاگرام از او پرسیده بود که بزرگترین رویای فوتبالی اش چیست. 
ستاره  27ساله  منچسترسیتی در پاسخ نوشــت: قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و یک عنوان 
قهرمانی با تیم ملی آلمان. بعد از جنجال هایی که در نتیجه  عکس اوزیل و گوندوگان با رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در آلمان بوجود آمد، این دو ستاره  ترک تبار آلمانی روزهای 
سختی را سپری کردند. گوندوگان خیلی زود بابت حاشیه های بوجود آمده عذرخواهی کرد تا 

کمتر آماج انتقادها قرار بگیرد. 

سومین قهرمانی اتلتیکو مادرید در سوپرجام اروپا

زنگ خطر در برنابئو به صدا درآمد
فورفورتو:چهارشنبه شب برای اولین بار در تاریخ سوپرجام اروپا، دو تیم همشهری به 
مصاف هم رفتند. دیداری که اتفاقا جذاب هم شد و 6 گل را به همراه داشت. دیگو کاستا 
با گلزنی در ثانیه 49 رکورد اور بانگا را شکســت و سریع ترین گل تاریخ این رقابت را به 
ثمر رساند. اتلتیکو مادرید در نهایت با پیروزی 4-2 مقابل رئال مادرید برای سومین بار 
قهرمان سوپرجام شد تا در کنار لیورپول چهارمین تیم پرافتخار این مسابقات نام گیرد. 
نکته جالب آن است که اتلتی 3 بار به این مسابقه راه یافته و هرگز شکست نخورده است. 
اما رئال مادرید که پیش از این چهار بار قهرمان این مسابقات شده بود، از کسب پیروزی 
بازماند تا نتواند با کسب پنجمین قهرمانی، در کنار بارسلونا و میالن پرافتخارترین تیم این 
مسابقات باشد. این اولین بازی رسمی رئال بدون رونالدو تحت رهبر لوپتگی بود که نشان 
داد کهکشانی ها با روزهای خوب شان فاصله دارند و روزهای سختی در انتظار سرمربی 
جدید این تیم است. رفتن رونالدو باعث محو شدن BBC معروف برنابئو شده و قدرت 
تهاجمی این تیم را به شدت ضعیف کرده است. در تیم مقابل اما همه چیز روبه راه بود و 
سیمئونه با زوج کاستا و گریزمان نشان داد که مدعی اصلی قهرمانی این فصل اللیگا است.

سینا حسینی: ناکامی استقالل برابر پارس جنوبی جم سرآغاز 
مشــکالت جدید برای کادر فنی اســتتقالل بود به گونه ای که 
همانند فصل گذشته ســید حسین حســینی به دلیل تداوم 
نیمکت نشینی اش و حضور سید مهدی رحمتی به این موضوع 
واکنش منفی نشان داد و ترجیح داد در زمان برگشت از کاروان 

استقالل جدا شود.

*قهر با رحمتی؟
پیش از شروع بازی استقالل و پارس جنوبی و زمانی که ترکیب 
آبی ها اعالم شد، حسین حســینی، گلر جوان استقالل وقتی 
متوجه شــد در ترکیب اصلی حضور ندارد حســابی از کوره در 
رفت و واکنش نشان داد. حسینی زمان حضور رحمتی در زمین 
برای تمرین و گــرم کردن وارد زمین نشــد و وقتی رحمتی به 
رختکن رفت به زمین آمد تا با او روبرو نشود. هنگام ورود زمین 
که هوادار خردسال قصد داشت به سمت حسینی برود ولی گلر 
جوان که حوصله کسی را نداشت با دست او را به کنار هول داد 

و وارد زمین شد.
*بی تفاوتی موقع گرم کردن

وی هنگام گرم کردن درون چهارچوب دروازه ایستاد و واکنشی 
به شوت بازیکنان نداشت و شیرجه نمی رفت که با اعتراض بدنساز 
و پس از آن اشکان نامداری روبرو شد و بعد از این جریان به نشانه 

اعتراض به رختکن بازگشت.
*جدایی پای پرواز

البته مسئوالن باشگاه استقالل برای جلوگیری از هر گونه حاشیه 

ای مدعی شدند سید حسین حســینی با اجازه شفر از کاروان 
استقالل جدا شده اســت اما زمزمه های پنهانی استقاللی ها در 
هواپیما در مســیر بازگشت نشــان می داد گلر جوان استقالل 
همانند فصل گذشته از تداوم نیمکت نشینی اش ناراحت است 
و قصد دارد به این ترتیب نارضایتی خود را نسبت به تصمیمات 

وینفرد شفر نشان دهد.
*تصمیم کبری

البته شفر نیز نشان داده است که نســبت به این اتفاقات هیچ 
گونه تغییری در روند تصمیم گیری اش ایجاد نمی کند اما جدال 
حسینی و شفر بر سر قرار گرفتن در چارچوب دروازه می تواند 
چالش جدیدی برای این مربی آلمانی باشــد! برخی مدعی اند 
اگر حســینی چنین رفتاری را مرتکب نمی شد و همانند سایر 
بازیکنان به تهران برمی گشت ممکن بود در بازی بعدی شانس 
قرار گرفتن در ترکیب ثابت تیم را به دست آورد اما خروج او از 
اردوی اســتقالل با زمزمه های کنونی و انتشار خبر این مسئله 
در رسانه های گروهی به مذاق ســرمربی تیم شیرین نیامده به 
همین دلیل به احتمال زیاد همچنان مهدی رحمتی گلر اول تیم 

استقالل خواهد بود.
*رحمتی گزینه اول

البته برخی اخبار تأیید نشــده هم درباره سید حسین حسینی 
وجود دارد که گفته می شــود اگر کادر فنی بــه همین ترتیب 
به نیمکت نشــینی او اصرار داشته باشــد او خیلی زود از جمع 
استقاللی ها جدا خواهد شد اتفاقی که مطمئناً امیر حسین فتحی 

با آن موافق نیست و قطعا با آن مخالفت صد در صد می شود.

ورزش: کریس هیتن بعد از نمایش بــی روح برایتون در هفته  اول 
لیگ برتر انگلیس در مقابل واتفورد با ســوال های بسیاری از سوی 
رسانه ها روبرو شد ولی در مقابل سوال ها پاسخ قانع کننده ای نداشت. 
تیم او که این هفته در ورزشگاه خانگی اش، ورزشگاه امکس به مصاف 
منچســتریونایتد خواهد رفت باید به مراتب بهتر از هفته   گذشته 
ظاهر شود. یونایتد این هفته به دنبال انتقام گیری از برایتون به دلیل 

شکست فصل قبل خود در مقابل این تیم خواهد بود.
 هیتن برای اینکه خستگی ناشــی از تمرینات فشرده  پیش فصل، 
خستگی  که در بازی اول در ســاق های بازیکنانش نمایان بود در 
این بازی برای برایتون دردسرساز نشود به احتمال زیاد در ترکیب 
اصلی خود تغییراتی خواهد داد. در نتیجه ممکن است ایو بیسوما 
و علیرضا جهانبخش به عنوان بازیکنان فیکــس از ابتدا به میدان 

فرستاده شوند. 
بیسوما که در بازی با واتفورد از میانه های بازی به زمین وارد شد در 
دقایق حضور خود عملکرد خوبی داشت و از سوی دیگر جهانبخش 
توان و پتانســیل این را دارد که به برایتون که در بازی قبلی، در فاز 
حمله بی هدف نشــان می داد، بُرندگی داده و حمــالت این تیم را 

زهردارتر کند.
*بی تابی جهانبخش

علیرضا جهانبخش بی صبرانه منتظر است تا روز یکشنبه هفته پیش 
رو برای نخســتین بار در ترکیب تیم برایتون برابر منچستریونایتد 
بازی کند. تیم برایتون پس از بازی یکشنبه مهیای سفر به لیورپول 
برای بازی با این تیم می شــود.ملی پوش ایرانی تیم برایتون در این 

رابطه گفت: هر بازی لیگ برتر انگلیس بزرگ است. هر حریف در آن 
خوب است و برای پیروزی تالش خواهد کرد. منچستریونایتد یک 
باشگاه بزرگ است و خیلی خوب می شــود برابر این تیم بازی کرد. 
بی صبرانه منتظر بازی پیش چشمان هواداران برایتون در ورزشگاه 

خانگی هستم.
علیرضا جهانبخش ادامه داد: هر بازیکن جدید می خواهد که نمایش 
خوبی در بازی های خانگی داشته باشد و من هم از این قاعده مستثنی 
نیستم. همواره تمام توانم را برای تیمم با ارائه بهترین بازی ها به کار 
می برم. هر زمانی که تیم به من نیاز داشــته باشد تالش خودم را به 
کار می بندم و به همبازیان، تیمم و کادر فنی جهت کسب بهترین 

نتایج کمک می کنم.
تیم برایتون در نخستین بازی فصل جدید لیگ برتر انگلیس در خانه 
تیم واتفورد 2 بر صفر شکست خورد و علیرضا جهانبخش از دقیقه 

74 وارد میدان شد.
*برایتون - ساوتهمپتون 

 ،EFL Cup قرعه کشــی دور دوم جام اتحادیه انگلیس موسوم به
پنج شنبه شب انجام شــد و تیم ها رقبای خود را شناختند. در دور 

دوم سیزده تیم لیگ برتری حضور دارند 
اما در دور دوم تنها شاهد یک جدال بین دو تیم لیگ برتری هستیم. 
برایتون که علیرضا جهانبخش را در اختیار دارد میزبان ساوتهمپتون 
خواهد بود. در دیگر بــازی های مهم این دور، وســتهم به مصاف 
ویمبلدون می رود. ردینگ با واتفورد مسابقه می دهد. بازی های دور 

دوم در هفته آخر ماه آگوست انجام می شود.

گزارشی از یک اختالف تکراری در دروازه استقالل

ساز جدایی »حسینی« کوک شد
در هفته دوم لیگ برتر

جهانبخش، برگ برنده برایتون مقابل شیاطین

امیرمحمد ســلطانپور : در حالی که این روزها 
باشگاه تاتنهام درگیر حواشی مختلف پیرامون عدم 
انجام هیچگونه فعالیتی در پنجــره نقل و انتقاالت 
تابســتانی اســت، به تأخیر افتادن دوبــاره افتتاح 
استادیوم جدید این باشــگاه بر دردسرهای اسپرز 

بیش از پیش اضافه می کند.
پیش از این قرار بود بعد از برگزاری چند بازی ابتدایی 

فصل جدید در خارج از خانــه، تاتنهام اولین حضور 
خود در ورزشــگاه وایت هارت لین جدید را مقابل 
لیورپول شاهد باشد، اما اکنون مسئوالن این باشگاه 
اعالم کرده اند که این ورزشگاه مدرن و 62هزار نفری 
نه تنها پذیرای دیدار با شاگردان کلوپ نخواهد بود 
بلکه دیدار با کاردیف نیز به ومبلی لندن ورزشــگاه 
ملی کشور انگلیس منتقل خواهد شد. انگلیس مدتی 

است که تعدادی از بازی های لیگ فوتبال آمریکایی 
از ایاالت متحده را در این کشور میزبانی  می کند و 
قرار بود دیدار سیاتل ســیهاکس و اوکلند ریدرز در 
وایت هارت لین برگزار شــود که این مسابقه نیز به 
ومبلی منتقل خواهد شد. تاخیر در افتتاحیه وایت 
هارت لین به دلیل تصحیح نشــدن سیســتم های 
امنیتی ورزشگاه اعالم شده و اگر این مسئله تا بازی 
لیورپول مقابل منچسترسیتی یعنی حدود 75روز 
دیگر به درستی حل نشود، به دلیل درگیری ومبلی 
با بازی های دیگر، تاتنهام احتماال باید از اســتادیوم 
دیگری اســتفاده کند که آن هــا را تبدیل به اولین 
تیمی در تاریخ خواهد کرد که در یک فصل بازی های 
خانگی خود را در ســه اســتادیوم به انجام خواهند 
رساند. باشگاه تاتنهام بازی های دو فصل پیش خود 
در لیگ قهرمانان اروپا و تمامی بازی های فصل پیش 
خود را در ومبلی برگزار کرد. این استادیوم 90هزار 
نفری اخیرا مجوز برگزاری برخی از بازی های لیگ 
فوتبال آمریکایی از ایاالت متحــده )NFL( را نیز 
گرفته است. قرارداد تاتنهام با ومبلی تنها تا دو بازی 
دیگر ادامه دارد و مشخص نیست شرایط برای تاتنهام 
در صورت لزوم ادامه برگزاری بازیهای خانگی در این 

ورزشگاه چگونه خواهد بود.

تأخیر درافتتاح وایت هارت لین جدید 

داستان میزبانی تاتنهام پیچیده شد

 حسن یزدانی پا به توپ شد! 
ورزش: پرامیدترین کشتی گیر ایران در بازی های آسیایی 
در آخرین روز تمریناتش در تهران دست به توپ شد. حسن 
یزدانی، نابغه کشــتی ایران که در وزن 86 کیلوگرم کشتی 
آزاد در بازی های آسیایی شــرکت می کند، می تواند برای 
نخستین بار در این بازی ها طالیی شود.   این آزادکار جویباری 
در آخرین تمرین تیم ملی در تهران که بخشی از آن به بازی 
بسکتبال اختصاص داشت، دست به توپ شد و کمی هم طعم 

کار با توپ را چشید. 
جالب اینکه حسن یزدانی دقایقی هم با توپ بسکتبال روپایی 
زد و به یاد روزهایی افتاد که هنوز کشتی گیر نشده بود. نابغه 
کشتی ایران که در چند سال اخیر توانسته به افتخارات بزرگی 
همچون قهرمانی در المپیک و جهان دســت پیدا کند، در 
تمرینات در نقش ستاره های رشته های دیگر مثل کریستیانو 
رونالدو و لبرون جیمز ظاهر شد.  شاید خیلی راحت بتوانیم 
نام ستاره های 3 رشته فوتبال، بســکتبال و کشتی را کنار 

هم قرار دهیم.

 رحیمی: باخت به قطر
 به نفع هندبال ایران است!

ورزش: رئیس فدراسیون هندبال پس از شکست سنگین 
20 بر 35 تیم ملی مقابل قطر گفت: ایران بازیکنان خیلی 
خوبی دارد؛ هرچند که 6 لژیونر ما نتوانســتد در جاکارتا 

حضور یابند. 
ز قــدرت قطر مطلع  علیرضا رحیمــی گفت: همه ا
ر قدرتمند  هســتند. تیمی چند ملیتــی که بســیا
اســت و مطــــمئن باشــید تا مراحــل نهایی راه 

فت.   هد یا خوا
وی تاکید کرد:شکست در این مســابقه به نفع ما شد 
چراکه در دور بعد با بحرین و ژاپن بازی خواهیم کرد. 
در دور بعد فرق زیادی بین ایران و سایر تیم ها نیست 
و فقط اشتباهات است که نتیجه را مشخص می کند. 

وی  گفت: در ورزش گروهــی نمی توان پیش بینی کرد. 
بازیکنان همه تالش خود را انجام مــی دهند و بهترین 

عملکرد خود را نشان خواهند داد.

 نجمه خدمتی: امیدوارم حداقل 
رکوردهای تمرین را تکرار کنیم

مهر: بانــوی تیراندازی ایــران امیدوار اســت حداقل 
رکوردهایی که در تمرینات ثبت کرده است را تکرار کند.

 نجمه خدمتی گفت: بیشتر از دو-ســه ماه است که در 
اردوهــای متمرکز فدراســیون هســتیم. اردوهایی که 
هم برای رقابت های آســیایی و هم رقابت های جهانی 
است. در این مسابقات قرار اســت که با هم تیمی خودم 
در مسابقات میکس شــرکت کنیم. رشته ما تیمی است 
و اصال رکوردهای انفرادی در آن به حســاب نمی آیند. 
امیدوارم شــرایط طوری پیش برود که بهترین نتیجه را 

به دست بیاوریم.
خدمتی گفت: در رشته ما رقیبانی حضور دارند که قهرمان 
جهان و المپیک هستند. از کره، هند، چین و ژاپن. با این 
حال ما هم تالش خودمان را کرده ایم و امیدوارم بتوانیم 
بهترین نتایج را کسب کنیم و حداقل رکوردهایی که در 

تمرین ها زده ایم را تکرار کنیم.

 باقرزاده: به کسب مدال سابر 
اطمینان داریم

فارس: رئیس فدراسیون شمشیربازی که به همراه قهرمانان 
این رشته به تماشــای بازی هندبال ایران و قطر نشسته بود، 
از کسب مدال تیم اسلحه ســابر ابراز اطمینان کرد. فضل اهلل 
باقرزاده گفت:  در این شــرایط تصمیم گرفتیم که به ســالن 
هندبال بیاییم و تیم ملی ایران را در بازی با قطر تشویق کنیم. 
از روز دوشنبه نیز کار اصلی ما در سابر آغاز می شود. وی  گفت: 
شرایط خوبی داریم. در رشته سایبر شک نکنید که مدال داریم. 
سطح مسابقات خیلی باالســت. کره و چین خیلی تیم های 
قدرتمندی هســتند. کره قهرمان جهان و ما ششــم شدیم. 
همیشه تیم های اول تا هشــتم جهان به هم نزدیک هستند. 
همچنین تیم دختران ما خیلی خوب است و امیدواریم خوب 
بدرخشــند. باقرزاده گفت: ما در دهکده هستیم. یک مقدار 
مشکل تراسفر داریم اما نسبت به تیم هایی که در حومه هستند 
شرایط بهتری داریم. شنیدمدوچرخه و فوتبال و ... مشکالت 
خاص خودشان را دارند. در هر حال شرایط برای همه هست 

و تنها مشکل ما بعد مسافت و دوری سالن ها از دهکده است.

قدس آنالین: افزایــش نرخ بلیت هوایپما مشــکالت فراوانی را برای 
باشگاه های لیگ برتری به دنبال داشــته است تا حدی که حاال یکی از 
دغدغه های بزرگ مدیران عامل باشــگاه های لیگ برتری تهیه بلیت 
ارزان قیمت برای سفر به شهرهای محل برگزاری بازی های لیگ برتر 
است! شاید باورش غیر ممکن باشد اما یک باشگاه لیگ برتری برای یک 
سفر هوایی خود در هفته چهارم مسابقات لیگ برتر مبلغی حدود 36 
میلیون تومان برای کاروان سی نفره خود هزینه پرداخت کرد که این 
رقم در مقایسه با سفر هوایی فصل گذشته این تیم رشد 100 درصدی 
داشته است؛ نکته جالب توجه اینجاست که مدیران این باشگاه که یک 
روز دیرتر به اردوی این تیم اضافه شــدند تنها بلیت رفت را تهیه کرده 
بودند و برای خرید بلیت برگشــت در فرودگاه این شهر مجبور شدند 
رقمی نزدیک به 900 هزار تومان پرداخت کنند تا به همراه تیم به شهر 

محل اقامت خود بازگردند.
از آنجا که اکثر ترددهای باشگاه های لیگ برتر توسط سفرهای هوایی 
انجام می شود به نظر می رســد در صورت تداوم این افزایش قیمت بی 
پایه و اســاس بخش قابل توجهی از باشــگاه ها با بحران هزینه تامین 

بلیت هواپیما رو به رو شــوند و برای ادامه حضور در رقابت های لیگ 
برتر از گزینه هایی نظیر قطار یا اتوبوس استفاده کنند تا به این ترتیب 
هزینه های جاری خود را کاهش دهند! اتفاقی که باعث اعتراض مربیان 

و بازیکنان همراه خواهد شد!
اما تمام مشکل باشگاه ها به این مسئله ختم نمی شود، ظاهرا از آنجا که 
باشــگاه های لیگ برتر به دلیل نبود بودجه کافی به برخی آژانس های 
مسافرتی بدهی های فراوانی دارند، حاال آژانس های مسافرتی به شرط 
تســویه حســاب نقدی اقدام به تامین بلیت های هواپیمای باشگاه ها 
می کنند، چون کافی اســت باشــگاه ها هزینه دو یا سه ســفر خود را 
پرداخت نکنند آن وقت آژانس مسافرتی مذکور نزدیک به 100 تا 120 

میلیون تومان  ضرر می کند. 
البته فدراسیون فوتبال نیز با همین مشکل رو به رو شده است به همین 
خاطر بود که بیست و چهارم تیرماه مهدی تاج طی بخشنامه ای به دبیر 
کل، رئیس سازمان لیگ و کمیته داوران دستور داد برای صرفه جویی 
در هزینه ها آیتم ســفر هوایی برای داوران و ناظران رقابت های لیگ 

برتر را حذف کنند .

جواد رستم زاده: باالنشــینی در هفته هــای ابتدایی لیگ برتر 
بهترین اتفاقی است که برای تیم هایی به سان پدیده رخ می دهد. 
تیم هایی که با توجه به بنیه مالی- انســانی که در اختیار دارند در 
کوران رقابت ها دچــار لغزش هایی می شــوند و عقب  می مانند 
فقط ابتدای فصــل را فرصت دارند که گاوصندوق امتیازی شــان 

را بــرای روز مبادا 
پر کنند. داســتان 
همین پدیــده در 
فصل قبل بهترین 
درس عبــرت برای 
همه تیم هاســت. 
کســر 6 امتیــاز و 
اختالفات اساســی 
هم باعث نشد تا تیم 
مهاجری ســقوط 
کند. چــرا؟ چون 
در بهــار لیگ که 
تیم ها تازه در حال 
بیدار شدن هستند 
توشه زمستانی اش 

را جمع کــرد و ماند. تیم گل محمدی هــم روی همان ریل خوب 
پیش می رود. 9 امتیاز طالیی در 4 بازی اول برای تیمی که هنوز 
تردیدهایی در مورد مســائل مالی اش وجود دارد از نان شــب هم 
الزم تر بود. آن هم 6 امتیاز خارج از خانه و مقابل تیم هایی که بوی 

سقوط شان از همین حاال به هوا بلند شده است. در واقع پیروزی بر 
سپید رود و استقالل خوزستان 6 امتیازی بود.

اما نگاهی به بازی هــای پیش روی پدیده نشــان می دهد که 
تازه کار سخت یحیی شروع شده است. مردان پدیده اگر بتوانند 
از تقابل با پیکان ،  ذوب آهن ، تراکتورسازی و پارس جنوبی در 
چهــار هفته پیش 
رو حداقل 9امتیاز 
دیگر بگیرند کاری 
کرده اند کارستان. 
بــا  رویارویــی 
متموالنــی چون 
و  آهــن  ذوب 
تراکتــور زیرکی 
خاصــی نیاز دارد. 
زیرکی کــه البته 
در گل محمــدی 
بارها دیــده ایم و 
او نشان داده که با 
وجود ظاهر آرام و 
خونسردش خوب 
بلد اســت برای از پا درآوردن رقبا نقشــه بکشــد.یادمان نرود 
گل محمدی ســابقه ســرمربی گری هر دو تیم تراکتورسازی و 
ذوب آهن را در پرونده دارد و رمــوز رخنه به این تیم ها را خوب 

بلد است.

حمیدرضاعرب: نیومایر، بازیکن آلمانی-سوئیسی استقالل سرانجام 
دقایقی برای اســتقالل به میدان رفت.  این بازیکن بعد از تجربه اولین 
باخت با اســتقالل درباره نتیجه ای که در جم رقم خورد گفت:» نیمه 
دوم بازی دســت ما بود اما هر چه زدیم به در بسته خورد. استقالل در 
هفته های بعد فرصت جبران دارد. حتما شــرایط ما بهتر خواهد شد.« 
نیومایر لحظاتی پیش از شــنیده شدن ســوت پایان بازی شوتی را از 
نقطه ای مناسب به سمت دروازه گوهری، دروازه بان پارس جم زد که 
اگر قدری با دقت تر بود توپ گل می شد. نیومایر درباره این صحنه هم 
حرف هایی دارد:» می خواستم اولین گلم را برای استقالل بزنم اما توپ 
اوت شد. خیلی دوست داشتم این اتفاق بزرگ بیفتد اما خوش شانس 
نبودم. در بازی های آینده حتما برای استقالل گل می زنم.« از نیومایر 

درباره نتایج احتمالی اســتقالل دربازی های آینده به خصوص مقابل 
السد پرسیدیم که او این پاسخ را داد:» اســتقالل بازیکنان جدیدی به 
خدمت گرفته که هرچه از زمان حضورشان در این تیم بگذرد بیشتر با 
هم هماهنگ می شوند. ما روزهای بهتری را با هم تجربه خواهیم کرد. 
استقالل در بازی های هفته بعد جبران می کند وبا روحیه مقابل السد 
قرار می گیرد. نگران بازی های هفته های آینده نباشــید. تیم ما بهتر 
می شود.« از این بازیکن تازه کار درباره گل بدی که استقالل خورد نیز 
پرسیدیم که او این پاسخ را داد:» این اتفاقات در فوتبال طبیعی است. 
مهم این اســت که با آن چه طور کنار بیاییم. هر بازیکنی ممکن است 
چنین اشتباه هایی را بکند. باید قدری هماهنگ تر شود و این بازیکنان 

جدید که یکی اش خودم هستم در تیم جا بیفتند.«

قیمت بلیت هواپیما برای فوتبالی ها بحران آفرین شد
ورود قطار و اتوبوس به لیگ برتر

بازی های سخت یحیی و پدیده از راه می رسد

9  امتیاز طالیی
در گفت و گو با قدس

نیومایر: روزهای بهتری در انتظار استقالل است

ورزش: تیم ملی فوتبال امید ایران که در نخســتین مســابقه در 
رقابت های آسیایی اندونزی به تســاوی بدون گل مقابل عربستان 
رسیده بود، دیروز در استادیوم ویباوا موکتی جاکارتا به مصاف کره 
شــمالی یک امتیازی رفت و به پیروزی سه بر صفر رسید.با این برد 
امیدهای ایران چهار امتیازی شــدند و با توجه به این که چهار تیم 
از 6تیم سوم گروه ها هم به مرحله بعد صعود می کنند، صعود ایران 
به این مرحله را باید قطعی بدانیم. ایران در بازی آخر خود به مصاف 
میانمار خواهد رفت و در صورت کسب یک پیروزی خوب صدرنشین 
گروه خواهد شــد و به مصاف تیم دوم گروه E که یکی از تیم های 

مالزی، قرقیزستان و بحرین خواهد بود می رود.
در این بازی در دقیقه 27 روی شوت پشت محوطه ابوالفضل رزاق پور 

و توپی که به پای محمدرضا آزادی برخورد کرد، امیر روســتایی با 
شوت تک ضرب پای چپ دروازه کره شــمالی را باز کرد و در نیمه 
اول شاگردان زالتکو کرانچار با برتری یک بر صفر به رختکن رفتند.

مهدی قائدی که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، در 
دقیقه 68 روی اشتباه خط دفاعی و دروازه بان کره شمالی به راحتی 
گلزنی کرد و در دقیقه 1+90 هم عارف آغاســی پنالتی ای که امیر 
روستایی گرفته بود را به زیبایی به طاق دروازه کره شمالی زد تا ملی 
پوشان امید ایران دومین دیدار آسیایی را با پیروزی 3 بر صفر تمام 
کنند و چهار امتیازی شوند. فوتبالیست های امید ایران سه روز دیگر 
در آخرین مســابقه مرحله گروهی به مصاف میانمار خواهند رفت . 

حتی با یک تساوی هم صعود می کنند.

با پیروزی 3 بر صفر مقابل کره شمالی محقق شد

بزرگی امیدها در آسیا
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اد ب و هنر

كوتاه و خواند نى

قد س آنالين: بيست و يكمين جشنواره تئاتر «فتح خرمشهر» كه منطقه آزاد  
اروند  ميزبان آن اســت با پنج روز تأخير، امروز 27 مرد اد  د ر آباد ان و خرمشــهر 
برگزار خواهد  شد . اين جشنواره كه همايون قنواتى، د بيرى آن را به عهد ه د ارد ، 
طى ســه روز برگزارى شــاهد  اجراى 20 نمايش د ر بخش صحنه اى و خيابانى 
خواهد  بود  و همچنين قرار اســت د و اثر خارجى نيز د ر اين د وره از جشنواره د ر 

بخش ميهمان جشنواره به روى صحنه بروند .
د اورى آثار بخش صحنه اى اين جشنواره را هيئتى متشكل از حسين مسافرآستانه، 

كوروش زارعى و مريم معترف به عهد ه خواهند  د اشت.

 جشنواره تئاتر «فتح خرمشهر» آغاز به كار كرد 

مهر: امين مراد ى رئيس حوزه هنرى انقالب اســالمى اســتان كرد ستان گفت: 
هشتمين جشنواره بين المللى «د ف نواى رحمت» با شركت 27 استان كشور از 
31مرد اد  تا 2 شــهريور ماه 97 د ر محل پرد يس سينمايى بهمن سنند ج برگزار 
مى شود .وى افزود : فريد ون شهبازيان، عماد  توحيد ى، سيد  عالء الد ين ياسينى، 
خليفه عبد الرحمن غوثى و زكريا يوسفى د اورى بخش نهايى هشتمين جشنواره 

بين المللى «د ف نواى رحمت» را برعهد ه د ارند .
مراد ى د ر خصوص معرفى د اوران اين د وره از جشــنواره گفت: اســتاد  فريد ون 
شهبازيان از استاد ان شناخته شد ه كشور و رهبر د ائم اركستر موسيقى ملى است.

ايرنا: مروج كتابخوانى و نامزد  جايزه آستريد  ليند گرن معتقد  است گزارش هاى عوامل 
منطقه اى از پايين بود ن سطح كتابخوانى د ر ايران نشان مى د هد  لزوماً با برنامه اى بد ون 
انعطاف از باال به پايين نمى توان مشكل كتابخوانى را حل كرد .سيد  على اصغر سيد آباد ى 
اعالم كرد : تحقيقات پراكند ه و گزارش هايى كه از كتابخوانى د ر ايران وجود  د ارد  نشان 
مى د هد  كه ميزان كتابخوانى د ر كشور پايين است اما مسئله مهم چرايى اين امر و پاسخ 
به اين چرايى است كه د ر اين زمينه تحقيقات زياد ى ند اريم.مروج كتابخوانى و ايد ه 
پرد از باشگاه هاى كتابخوانى د ر كشور اد امه د اد : يكى از د اليل پايين بود ن كتابخوانى 
عوامل ملى است كه مهم ترين آن تلقى نظام رسمى و مرد م از آموزش و پرورش است، 
آموزش و پرورش ما يك آموزش تك بعد ى اســت اما د ر د نيا به اين شــكل نيست.

معرفى د اوران جشنواره بين المللى «د ف، نواى رحمت» 

رابطه كتاب نخوانى و آموزش و پرورش 

مهر: شانزد همين برنامه از سلسله برنامه هاى «عصر كتاب» يكشنبه، 28 مرد اد ماه 
با گراميد اشت جمال ميرصاد قى، د استان نويس و پژوهشگر اد بيات د استانى د ر 
ســراى كتاب برگزار خواهد  شد . جمال ميرصاد قى متولد  سال 1312 د ر تهران 
و د انش آموخته رشته اد بيات فارســى از د انشكد ه اد بيات د انشگاه تهران است. 
«د استان هاى شنبه» (مجموعه 51 د استان كوتاه از 37 نويسند ه)، «د استان هاى 
د وشنبه»، «د استان نويس هاى نام آور معاصر ايران»، «د رازناى شب»، «شب چراغ»، 
«آتش از آتش»، «زند گى را به آواز بخوان»، «باد ها خبر از تغيير فصل مى د هند »، 
«د خترى با ريســمان نقره اى»، «اضطراب ابراهيم»، «آسمان رنگ رنگ» و... از 

جمله كتاب هايى هستند  كه توسط ميرصاد قى منتشر شد ه اند .

گراميد اشت جمال ميرصاد قى برگزار مى شود  تازه ترين كتاب د فاع مقد سى انتشارات نيستان روانه بازار شد  

«من يك الك پشتم» روايت مظلوميت كود كان جنگ زد ه

جعفر ابراهيمى:

د ر محروميت ها، خالقيت ها بيشتر رشد  مى كند 

باشگاه خبرنگاران: نويسند ه كتاب «من يك الك پشتم» مى گويد  
هرچند  شهد ا و همسرانشان سختى هاى بزرگى د ر جنگ تحميلى به 
جان خريد ند ، اما تاكنون كمتر د ر د اســتان ها به مشكالت كود كانى 
پرد اخته شد ه كه جنگ آن ها را به يكباره بزرگ كرد .اد بيات د استانى 
د فاع مقد س د ر سال هاى گذشته پوست اند اخته و وجوه مختلفى از 
آن طى ســال هاى پس از جنگ نوشته شد ه است. آثارى كه هر يك 
د ريچه اى است به جهان افراد ى كه به ناگاه و ناخواسته با پد يد ه اى به 
نام جنگ روبه رو شد ه اند . مرد ان و زنانى كه جنگ بر زند گى آن ها آوار 
شد  و سرنوشت آن ها را د ستخوش تغيير كرد . اگرچه اد بيات د استانى د فاع مقد س د ر سال هاى اخير چه از نظر كمى و چه 
از حيث كيفى رشد  د اشته و مى توان از آن به عنوان اميد هاى اد بيات انقالب اسالمى ياد  كرد ، اما كم نيستند  تجربه هاى 
نويى كه هر از چند گاهى منتشر شد ه و خواند نش لذت خواند ن يك قصه را د ر د ل زند ه مى كند . «من يك الك پشتم» را 
مى توان نمونه اى از اين د ست آثار د انست. على على بيگى د ر اولين تجربه د استان نويسى جد ى خود  به سراغ كود كانى رفته 
كه جنگ آن ها را به يكباره بزرگ كرد ، كود كانى كه حق ند اشتند  بيش از اين كود ك باشند ، رؤيايشان با سختى هاى جنگ 

گره خورد  و به يكباره تبد يل شد ند  به مرد ان كوچك هر خانه.

مهر: مراسم اختتاميه مسابقه كتابخوانى «بخوانيم، بفهميم، بگوييم» با 
حضور جمعى از نويسند گان و همچنين تعد اد ى از كود كان و نوجوانان 
و والد ين آن ها د ر محل ســراى كتاب مؤسسه خانه كتاب د ر تهران 

برگزار شد .
جعفر ابراهيمى(شــاهد )، سرايند ه شــعر معروف «خوشا به حالت اى 
روســتايى» د ر اين مراسم عنوان كرد : من لذت كتابخوانى را د ر د هه 
40 و د ر د وران كود كى كشــف كرد م وهرگز نمى توانم آن را با ســاير 

لذت هاى زند گى ام مقايسه كنم.
ابراهيمى كه از د اوران اين مسابقه است با نقل خاطره هايى از د وره كود كى خود  كه لذت كتابخوانى را كشف كرد ه است، 
گفت: د هه 40 براى من يك د هه پربار بود  چرا كه د ر آن لذت كتابخوانى را كشف كرد م و نمى توانم آن را با ساير لذت هاى 
زند گى ام مقايسه كنم.وى افزود : آن زمان د سترسى به كتاب بخصوص كتاب هاى كود ك و نوجوان سخت بود  و جايى كه 
من لذت كتابخوانى را تجربه مى كرد م، بالكن خانه مان بود  كه با استفاد ه از نور كم سوى تيِر چراغ برق سر كوچه مان تا اذان 
صبح بيد ار مى ماند م و كتاب مى خواند م. امروز خوشحالم كه آن لحظه ها را تجربه كرد ه ام و خوشحال تر هستم كه بچه هاى 
امروز محروميت هايى را كه ما كشيد ه ايم، ند ارند .ابراهيمى اد امه د اد : با همه اين احوال من اگر د وباره به د نيا بيايم، د وست 
د ارم آن محروميت ها باشــد  چون احساس مى كنم د ر محروميت ها، خالقيت ها بيشتر رشد  مى كنند ، البته اين به معناى 

ستايش محروميت نيست.
اين د اور مسابقه كتابخوانى «بخوانيم، بفهميم، بگوييم» همچنين فيلم هاى ارسالى از شركت كنند گان كود ك و نوجوان 
به يك مسابقه را خوب و د ر ارزيابى، نزد يك به هم خواند  و با اين وجود  گفت: البته من از بچه ها انتظار بيشترى د اشتم، با 
اين وجود  برگزارى اين مسابقه يك حركت مثبت بود  آن هم د ر د وره اى كه كتاب و كتابخوانى د ر جامعه ما با ركود  روبه رو 
شد ه است.همچنين سپيد ه خليلى د يگر عضو هيئت د اوران اين مسابقه د ر سخنانى خطاب به والد ين كود كان و نوجوانان 
د ر اين مسابقه گفت: متأسفانه امروز پد رها و ماد رها كمتر براى بچه ها وقت مى گذارند  كه كتاب برايشان بخوانند  اما شما اگر 
مى خواهيد  به فرزند تان نزد يك شويد ، ضرورى است كه براى آن ها كتاب بخوانيد . وى افزود : شما وقتى براى كود ك خود  
كتاب مى خوانيد ، خود  را د ر حد  بچه پايين آورد ه ايد  و او هم سعى مى كند  خود ش را د ر سطح شما باال بياورد  و اين احساس 
نزد يكى، رابطه ميان شما و كود كتان را بهبود  مى بخشد . مطمئن باشيد  اين خاطرات د ر ذهن كود كان مى ماند  و زمانى كه 

بزرگ مى شود  و از خانه شما مى روند ، آن ها را به ياد  مى آورند  و د  وباره به نزد  شما بر مى گرد ند .

كتاب

بازتاب

اد بيات

موسيقى

پس از 20 سال 
«خرمشهر و تابوت هاى بى د ر و پيكر» 

تجد يد  چاپ شد 
د ر  مقاومت  تاريخ  هنرآنالين: 
جهــان، پيش از ســوم خرد اد  
1361 كه خرمشــهر آزاد  شد ، 
نماد  هايى اند كى مانند  خرمشهر 
را به صفحات تاريخ افزود ه بود ؛ 
مقاومت مرد م مسكو عليه لشكر 
ناپلئون، ايستاد گى مرد م فرانسه 
اشــغال كشورشــان،  د ر زمان 
با  لنينگراد   مقاومت مرد م شهر 
872 روز محاصــره و... كه براى 
اين آخرى صد ها قصه، شــعر و 
است.  شد ه  نوشــته  نمايشنامه 
خرمشــهر اما با وجود  اينكه به 
لحاظ وجوه د راماتيك و حماســى هيچ كم از آن مقاومت ها ند ارد ، 
نســبت به آن ها د ر زمينه پرد اخت هنرى و اد بى مظلوم واقع شد ه 
اســت. مهد ى يزد ى، شاعر و پژوهشگر د ر اين باره مى گويد : «شايد  
مهم تريــن عامل، باز هم به اغوا و تهييج بازگرد د ؛ خرمشــهر نياز به 
مرثيه ســرايى ند ارد  و حماســه نيز بارها برايش سرود ه شد ه است؛ 
امروز كمتر از د هه هاى پيش به اين حماســه مى پرد ازيم و اين نيز 
مشــمول طبيعت فراموشى از سر گذر زمان است، اما خرمشهر، يك 
گفتمان فرهنگى است نه فقط واقعه اى حماسى. هنر و اد بيات روزى 
بايد  بتواند  اين گفتمان را به د رســتى و د قــت ضبط، ثبت و ترويج 

كند ».
«آن وقت ها كه دستم به زنگ نمي رسيد/ د ر مي زد م/ حاال كه دستم 
به زنگ مي رسد/ ديگر د ري نمانده است»؛ اين آغاز د رخشــان ترين 
شعرى اســت كه د رباره خرمشــهر نوشته شد ه اســت؛ «خرمشهر 
و تابوت هــاى بى د ر و پيكر» از مجموعه شــعر «اى كاش آفتاب از 
چهارســو بتابد ». شعر د ر سال 1367 نوشــته و هشت سال بعد  د ر 
اين كتاب منتشر شد ه است؛ حد يث نفس جوانى بيست ساله كه پس 
از هشــت سال به شهرش بازمى گرد د  و با كلونى آويزان بر چارچوب 
د رى روبه رو مى شود ؛ د رى كه د يگر نيست و خانه اى كه د يگر نيست 
و پس از ساعت ها تفحص د ر «كوچه هاى له شد ه» پيد ايش مى كند . 

بهزاد  زرين پور حاال پس از 29سال از آن روز مى گويد : تصور مى كرد م 
چند  تركش خورد ه باشــد  و چند  د يوار خراب شد ه باشد ، اما پس از 
هشت سال كه بازگشتم، با شهرى روبه رو شد م كه تلى از خاك بود . 

جز چند  خانه نيم بند  كه سر پا بود ند ، چيزى باقى نماند ه بود .
اكنون چند ى است پس از 20 سال كتاب بهزاد  زرين پور تجد يد  چاپ 
شد ه است. او پيشتر به جام جم گفته كه مهم ترين مجله اد بى جهان 
كه «تد  هيوز» و «سيلويا پالت» روزى بنيانش را نهاد ه اند  اخيراً طى 
گزارشــى از شعر فارسى معاصر، از شــعر «خرمشهر و تابوت ها...» به 
عنوان يكى از بهترين  نمونه هاى معاصر فارسى ياد  كرد ه است. شعرى 
كه عالوه بر اهميت روايتگرى و تاريخى اش د ر رابطه با خرمشــهر، به 
باور خود  شاعر و البته چند  منتقد  د يگر، از جنبه د يگرى نيز اهميت 
اســت و آن اينكه اولين شــعر روايى بود ه است كه جريان موسوم به 

شعر د هه 70 را به نوعى كليد  زد ه است.

«سرنا» و «د هل» به پستوى خاطره نروند 
ايرنا: موســيقى از د يرباز تاكنون جايگاه ويژه اى د ر خراسان جنوبى 
د اشته و با زند گى مرد م اين منطقه سرشته شد ه است، د ر هر يك از 
آيين ها و مناسبت هاى مذهبى اين استان مانند  عروسى، تولد ، كاشت 

و برد اشت محصول از موسيقى خاصى بهره گرفته مى شود .
مى توان گفت كه طبيعت خشــك و بيابانى و زند گى همراه با تالش 
و سختكوشــى مرد م، موســيقى اين منطقه را ويژه و منحصر به فرد  

كرد ه است.
موســيقى سنتى د ر خراسان جنوبى از گذشــته هاى د ور با سازهاى 
د هل و ســرنا اجرا مى شد ه كه اكنون به ســبب كم توجهى و ورود  

سازها و موسيقى بيگانه رو به فراموشى مى رود .
استاد  موسيقى نواحى خراسان جنوبى گفت: موسيقى سنتى استان 
د ر گذشــته ها با بهره گيرى از د و ساز سرنا و د هل انجام مى شد  اما 
امروز با گذشت زمان و توجه نكرد ن، اين نوع موسيقى رو به انقراض 

و فراموشى است.
سلم آباد ى گفت: انتظار جامعه اين است كه موسيقى سنتى كه ريشه 
د ر اعماق فرهنگ ما د ارد  بيشــتر توسط مسئوالن مورد  حمايت قرار 
گيرد  و صد ا و ســيما و رسانه ها هم بيشتر اين نوع موسيقى را تبليغ 

كنند  تا از انقراض آن جلوگيرى شود .
وى اد امه د اد : متأسفانه بيشــتر موسيقى اجرا شد ه د ر صد ا و سيما 
موســيقى پاپ است كه اين نوع موســيقى به شكلى حالت تحميلى 

د اشته و از فرهنگ د يگرى آمد ه است.
ســلم آباد ى گفت: يكى از مشكالت موسيقى سنتى موضوع معيشت 
نوازند گان اســت كه بايد  با ســاز و كار د رســتى اين معضل توسط 

مسئوالن و متوليان رفع شود .
وى اد امه د اد : سازهاى سرنا و د هل با زند گى مرد م سر و كار د اشته و 
مراسمى مانند  برد اشت و يا كاشت گند م به شكل نماد ين با نواختن 

اين سازها برگزار مى شد ه است.
اين نوازند ه موســيقى خراســان جنوبى اضافه كــرد : د ر آيين عيد  
باســتانى نوروز و د عاى باران، موســيقى با نواختن سرنا و د هل اجرا 
مى شد ه اســت و با توجه به خلوص نيت مرد م خد اوند  باران رحمت 

خود  را نازل مى كرد .
او گفت: سازهاى د هل و سرنا با زند گى مرد م خراسان جنوبى عجين 

بود ه كه متأسفانه امروز رو به فراموشى است.
رئيس انجمن موســيقى خراســان جنوبى هم گفت: موسيقى ريشه 
د ر اعماق باورهاى مرد م اســتان د ارد  و نمى تــوان براى آن تاريخى 

مشخص كرد .
عاد ل قاسمى افزود : د هل، سرنا، د ايره و نى سازهاى سنتى و متد اول 
خراســان جنوبى اند  كه با گذشت زمان و بى توجهى رو به خاموشى 

و فراموشى است.
وى اظهار د اشت: سازهاى سرنا و د هل از گذشته د ور جايگاه ويژه اى 
د ر خراســان جنوبى د اشته كه امروز با گذشت زمان رو به انقراض و 

فراموشى است.

گفت وگو با محمد مهد ى سيار د رباره تازه ترين مجموعه شعر اميد  مهد ى نژاد 

«مالحظات» رسمى آقاى طنزپرد از

رونمايى از كتاب خاطرات 
يك محافظ

همزمان با 27 مرد اد ، فرا رسيد ن سالروز بازگشت 
آزاد گان سرافراز به كشور، كتاب «ُجند ى ُمكلف؛ 
خاطرات اســارت يك محافظ» با حضور سرد ار 

حســين اصغرى، راوى كتاب، حجت االســالم 
والمسلمين ابوترابى فرد ، امام جمعه موقت تهران، 
عــزت اهللا ضرغامى، عضو شــوراى عالى فضاى 
مجازى و رئيس پيشــين سازمان صد ا و سيما، 
ســعيد  اوحد ى، آزاد ه جنگ تحميلى و رئيس 
سازمان فرهنگى هنرى شهرد ارى تهران، محسن 
صالحى خواه، نويسند ه كتاب و جمعى از آزاد گان 

و خانواد ه شهد ا د ر فرهنگسراى ابن سينا رونمايى 
شد .

اين كتاب كه محسن صالحى خواه نويسند گى 
آن را بر عهد ه د اشته د ر 268 صفحه تنظيم شد ه 
و به د وره اســارت سرد ار پاسد ار حسين اصغرى 

اختصاص د ارد . 
ســرد ار اصغــرى كــه ســال ها محافظت از 

شــخصيت هاى عالى رتبه نظام همچون رهبر 
معظم انقــالب د ر د وره رياســت جمهورى، 
مرحوم هاشــمى رفســنجانى، ناطــق نورى، 
محســن رضايى و د يگر مقامات را د ر كارنامه 
خود  د ارد  د ر عمليات سيد الشهد ا كه با هد ف 
آزاد سازى منطقه فكه صورت گرفت به اسارت 

نيرو هاى بعث د ر آمد .

 اد ب و هنر/ معين اصغرى  شــايد  اگر كسى د ر 
نگاه اول چهــره جد ى اش را ببيند  باور نمى كند  او 
يكى از طنزپرد ازان د رجه يك كشــور باشد . اميد  
مهد ى نژاد  را نزد يك به 10 سال است مى شناسم. 
اوليــن كتاب هايى كه از او خوانــد م «رجزمويه » و 
«پياد ه ها» بود . از «پياد ه هــا» كه مجموعه رباعى 
بود ، د و شعرش بيشتر د ر خاطرم نماند ه است: «يك 
مشت كتاب و د فتر و د يگر هيچ/ اند وخته اى مختصر 
و د يگر هيچ/ يك مشــت كتاب و د فتر و د يگر چه/ 
يك مشــت كتاب د يگر و د يگر هيچ» د ر پيشانى 
شــعرش هم نوشته بود  تقد يم به استاد هاى واقعى 
و الحق هم با همين چند  كلمه ساد ه توانسته حق 
مطلب را به بهترين شكل اد ا كند . رباعى د يگر هم 
اين بود : «بر جاد ه ســوار نــه، كه گرد ي د يگر/ اين 
تازه شروع فصل سرد ي د يگر/ ما منحصراً د ر شب 

عشرت مرد يم/ تاريخ د ر انتظار مرد ى د يگر». 
اين شــاعر خوش قريحه ما كه چه به نثر و چه به 
نظم شــيرين مى نويسد ، د ر آســتانه 40 سالگى  
«مالحظات» خود ش را منتشر كرد ه است. اگرچه 
كارنامه مهد ى نژاد  فراز و فرود هاى زياد ى د اشــته، 
اما هميشه توانســته حد ى از مقبوليت را د ر بين 
منتقد ان كسب كند . «مالحظات» مهد ي نژاد  جزو 
شــعرهاي جد ي او قرار مي گيــرد ، اما نه تلخ رويي 
شعرهاي عد الت خواهانه او را د ارند ، نه گشاد ه رويي 
شعرهاي طنزش را. به نظر مى رسد  تصوير آرمانى 
اين كتاب نقطه عطفى باشد  كه د ر آنجا شعر طنز و 
جد ى مهد ى نژاد  به يكد يگر مى رسند  و طنزهاى او 

هم اد بيت بيشترى مى گيرند .
محمد مهد ى ســيار، شاعر خوب كشورمان با بيان 
اينكه مهد ى نژاد  د ر «مالحظات» توانسته به كارى 
كه با شعر قصد  ارائه اش را د اشته مسلط شود ، گفت: 
مهــد ى نژاد  با اين كتاب يــك گام بلند  رو به جلو 
برد اشته است؛ هم از نظر تنوع مضمونى و هم از نظر 
كيفيت اد بى. هنرمند ى هاى زبانى و تصويرى كه د ر 
كتاب به چشم مى خورد ، مهد ى نژاد  را به عنوان يك 
شاعر صاحب سبك متفاوت و متمايز د ر شعر امروز 
تثبيت مى كند . به نظرم او شاعرى است كه مخاطب 
خود ش را صيد  كرد ه است؛ مخاطبى كه مى د اند  از 

او چه انتظارى بايد  د اشته باشد .
وى افزود : من از شعرهاى او د ر اين كتاب يك صد ا و 
يك موسيقى واحد  مى شنوم. صد ا و موسيقى حرف 
«آ» از الفباى فارسى كه د ر جاى جاى اين كتاب به 
گوش ما مى رسد . البته د ر جلسه نقد ى كه برگزار 
شــد ، وقتى اين نكته را مطرح كرد م متوجه شد م 

ظاهراً خود  مهد ى نژاد  تعمد ى روى اين كار ند اشته 
است، اما بسامد  شعرهاى اين كتاب اينچنين است و 
اين مصوت و موسيقى بشد ت به گوش ما مى رسد . 
معتقــد م اين بازى زبانى، فــرم را با محتوا هم تراز 
كرد ه اســت.وى اد امه د اد : د ر 27 غزل از اين كتاب 
22 غزل د ر قافيه خود  مصوت «آ» را د ارد  و همين 
مسئله نوعى ســكون و آرامش ويژه و حالتى غير 
طربناك به اين شعر د اد ه است، پس بيراه نيست اگر 

او را د ر اين كتاب شاعر مصوت «آ» بد انيم.
ســيار افزود : با اينكه از بخش هايــى از اين كتاب 
اعتراض و فرياد  موج مى زند ، اما اين مصوت هم به 
شــكوه و هيبت د اد ن به اين اشعار بى تأثير  نيست. 
گاهى اين مصوت نماد  مســرت د ر شــعر اوست و 

گاهى نماد  تلخى.
شاعر برگزيد ه جشــنواره شعر فجر د ر اد امه اشعار 
كتاب مالحظات را نوعى حماســه پرد ازى ناميد  و 
گفت: مهد ى نژاد  د ر شعرش د ر حالتى د وگانه براى 
حماسه سرايى گرفتار شد ه است؛ از سويى همواره 
رجز مى خواند  و از ســوى د يگر بــا هرچه مواجه 
مى شود ، تنها افول و شكست حماسه است و حتى 
گاهى اين مسئله او را به حيرت نيز وا مى د ارد . او د ر 
شعر از تسليم شد ن حماسه پرد ازى مى كند  و گاهى 

قــد م به واد ى ترد يد  مى گذارد . من اين كتاب را به 
اين اعتبار تلفيقى از عشق ورزى و حماسه مى بينم؛ 
تلفيقى استوار كه صد اى عاشــقانه متفاوتى را به 

گوش مى رساند .
ســيار د ر اد امه با اشاره به اينكه مهد ى نژاد  د ر شعر 
رفته رفته د ر حال رســيد ن به ســبك و سياقى 
منحصر به فرد  اســت، افزود : او از شــعر به مثابه 
اكســيرى كه حاد ثه ها را بى زمان و بى مكان روايت 

مى كند ، بهره مى برد .
اين شاعر همچنين به موضوع خد امحورى د ر اشعار 
اين كتاب اشاره كرد  و گفت: استفاد ه از اين مفهوم 
راهى اســت كه شاعر براى د ور شــد ن از ترد يد  و 
حيرت به كار برد ه است. مهد ى نژاد  با زيركى وقتى 
حس مى كند  كه جامعه به روزنه اى تازه براى تنفس 
نياز د ارد  از مفهوم خد امحورى د ر شعرش استفاد ه 
كرد ه است. «مالحظات» يك فصل عاشقانه هم د ارد  
كه پنجره اى تازه رو به شاعرانگى هاى اميد  باز كرد ه 

است. 
ســيار د ر اد امــه با تأكيــد   بر يكــى از مهم ترين 
ويژگى هاى «مالحظات» گفت: د ر اين كتاب يك 
نكته بســيار جالب و قابل توجه به چشم مى خورد  
و آن پرد اختن بــه موضوعات جزئى ولى با نگاهى 

تمد نى و تاريخى اســت. مثالً بــراى كارگر حرم 
امام خمينى(ره) كه د ر حمله د اعش به شــهاد ت 
رسيد ، شــعرى گفته كه اتفاقاً بسيار هم خواند نى 
است. يا مثال شعر شهيد  حججى با مطلع «و سايه ها 
كه جهان را اد اره مى كرد ند » از بهترين شــعرهايى 
است كه براى اين شهيد  بزرگوار سرود ه شد ه و د ر 
تاريخ اد بيــات هم ماند گار خواهد  بود ، بخصوص با 
بيت آخرى كه مخاطب را به كلى غافلگير مى كند . 
البته د ر كتاب اشاره اى نشد ه كه شعر براى شهيد  
حججى سرود ه شد ه، ولى اين شعر قبالً د ر فضاى 
مجازى منتشر شد ه بود  و مخاطبى كه با اميد  آشنا 

باشد  خود ش متوجه مى شود .
وى يكى د يگر از تمايزات مجموعه «مالحظات» را 
بــا آثار قبلى مهد ى نژاد  د ر پرد اخت به مقوله طنز 
عنوان مى كند : شعرهاى جد ى اميد  هميشه خيلى 
جد ى بود  و اصالً آن مالحت و طنازى خاصى كه د ر 
شعرهاى طنزش مى د يد يم، وجود  ند اشت، ولى د ر 
كتاب تازه اش اين نقيصه تا حد ود ى برطرف شد ه و 
ما رگه هايى از طنز را د ر اشعار جد ى او مى بينيم و 
اين به نظر من يك نكته كامالً مثبت اســت. الزم 
به ذكر است د ر جلســه نقد ى كه چند  روز پيش 
د ر خبرگزارى مهر براى «مالحظات» برگزار شــد ، 

اسماعيل امينى، شاعر و منتقد  اد بى د رباره تازه ترين 
اثر مهد ى نژاد  عنوان كرد : متأسفانه  گاهى د ر فضاى 
شــعر و مطبوعات، با مايه كمى از ســواد  و زبان و 
مطالعه روبه رو هســتيم، تا جايى كه وقتى شاعرى 
د ر شعرش به آيه اى از قرآن اشاره مى كند ، موجب 
حيرت مى شود  و خيلى ها فكر مى كنند  چقد ر اين 
اتفاق تازه است. انگار حتماً بايد  د ر شعر به ترانه اى 
مبتذل اشاره شــود  تا براى همه آشنا باشد . اين ها 
نشانه كم سواد ى عمومى د ر جامعه ماست. زمانه ما 
زمانه فقر مطالعه و زبان است، زبان ما بى پشتوانه 
و فقير شد ه است و روزگارى را سپرى مى كنيم كه 
يك شــاعر حتى يك بار د ر عمرش قرآن را كامل 
نخواند ه و نمى تواند  تلميحــى از آن به كار ببند د . 
د ر چنين فضايى خوانش شــعرهايى مانند  اشعار 
آقاى مهد ى نژاد ، مايه خوشحالى است. او شاعرى 
است كه نشان د اد ه با قرآن و نهج البالغه انس د ارد . 
ســاحت هاى اين متون د ر شــعر او رسوب كرد ه و 
زبان شــعرش فقر اين روزهاى زبان شعر فارسى را 
كم رنگ كرد ه است. وى د ر اد امه با اشاره به سابقه 
طنزسرايى مهد ى نژاد  گفت: همه آن هايى كه طنز 
مى نويسند  به نوعى آرمان گرا هستند  و از سر د ورى 
از آرمانشان است كه شعر مى نويسند ، همانند  عبيد  
زاكانى كه به خاطر گم شد ن معنا د ر روزگارش روى 
به طنزنويســى آورد ه بود . طنزپرد از، آرمان گرايى 
است كه آرمانش را محقق نيافته د يد ه و به حماسه 
وارونه شد ه د ر جامعه اش اعتراض د ارد . او بايد  اين 
نقص را فرياد  بزند  و گرنه خاموش مى شود . شعرهاى 
اميد  مهد ى نژاد  د ر «مالحظات» به نظر من چنين 

ساحتى د ارد .

آنچه مى خوانيد 

شــعرهاى جــد ى اميد  هميشــه 
خيلى جد ى بود  و اصالً آن مالحت 
و طنــازى خاصى كه د ر شــعرهاى 
طنزش مى د يد يم، وجود  ند اشت، 
ولى د ر كتاب تازه اش اين نقيصه 
تــا حــد ود ى برطــرف شــد ه و ما 
رگه هايى از طنز را د ر اشعار جد ى 
او مى بينيــم و اين به نظر من يك 

نكته كامالً مثبت است
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روى ديوار

پيام هاى تسليت در پى درگذشت «عزت اهللا انتظامى» و «ضياء الدين درى»

روز تلخ سينماى ايران
سيما و ســينما: بــا در گذشت 
و  انتظامى»  «عزت اهللا  درگذشــت 
«ســيد ضياء الدين درى» ســيما 
ايران روزهاى تلخى  و ســينماى 
را ســپرى مى كنــد. بــه گزارش 
شــخصيت هاى  خبرگزارى هــا 
مختلف با صدور پيام هاى جداگانه، 
درگذشــت «عزت اهللا انتظامى» بازيگر پيشكسوت سينما و تئاتر ايران را 

تسليت گفتند. 
پس از انتشار خبر در گذشت بازيگر ماندگار سينماى ايران رئيس جمهور و 
تعدادى ديگر از شخصيت هاى سياسى در كنار هنرمندان، ضايعه فوت اين دو 
هنرمند را تسليت گفتند. متن پيام تسليت حجت   االسالم والمسلمين حسن 
روحانى به اين شــرح است: انا هللا و انا اليه راجعون، درگذشت هنرمند توانا 

و پيشكسوت كشورمان مرحوم عزت اهللا انتظامى موجب اندوه و تأثر شد.
اين بازيگر محبوب، صاحب سبك و پرتالش سينما و تئاتر، با خلق آثارى 

فاخر و به ياد ماندنى، نقشى ممتاز در اعتالى هنر ايران عزيز ايفا كرد.
اينجانب درگذشــت اين هنرمند محبوب را به خانواده محترم انتظامى، 
جامعه فرهنگى و هنرى كشور و همه عالقه مندان به هنر تسليت مى گويم 
و از درگاه ايزد منان براى ايشــان رحمت الهى و براى عموم بازماندگان، 

صبر و سالمتى مسئلت دارم. 
سيدعباس صالحى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى نيز با انتشار پيامى فقدان 
اين بزرگمرد را ضايعه اى براى هنر معاصر ايران دانست. محمد جواد ظريف 
و ســخنگوى وزارت خارجه ايران نيز فقدان اين هنرمند را تسليت گفتند. 
در متن پيام آقاى ظريف آمده است: «خبر درگذشت هنرمند پيشكسوت و 
محبوب، مرحوم استاد عزت اهللا انتظامى موجب تأثر گرديد. اين ضايعه بزرگ 
را به خانواده آن مرحوم، جامعه هنرى كشور و مردم شريف و هنرپرور ايران 
تســليت گفته، رحمت الهى براى آن فرهيخته ارجمند كه عمرى را در راه 
هنر متعهد، فاخر و مردمى سپرى كرد از خداوند بزرگ مسئلت مى نمايم.» 

همچنين رئيس مجلس شوراى اسالمى ضمن تسليت در گذشت بازيگر 
پيشكســوت عزت اهللا انتظامى در پيامى درگذشــت كارگردان توانمند، 
سيدضياءالدين درى را تسليت گفت. متن پيام تسليت او به شرح زير است: 
«درگذشت كارگردان توانمند سينما و تلويزيون آقاى سيدضياءالدين درى 
موجب تأسف گرديد. اينجانب ضمن عرض تسليت درگذشت ايشان كه آثار 
ارزشمندى بويژه در زمينه تاريخ معاصر برجاى گذاشتند به جامعه هنرى 
و فرهنگى كشور و خانواده بزرگوارشان، براى آن مرحوم رحمت و غفران و 

براى بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت مى كنم.» 
همچنين رئيس صدا و سيما، مديرعامل بنياد سينمايى فارابى و چهره هاى 
شاخص فرهنگى مانند محمد على كشاورز، پرويز پرستويى و ... درگذشت 

اين دو هنرمند را تسليت گفتند.
 

سرنوشت نامعلوم سريال هاى «الف» تلويزيون

بودجه «سلمان فارسى» و «حضرت موسى(ع)» 
تامين خواهد شد؟

تسنيم: يكى از سريال هايى كه اين 
روزها بسيار درباره اش در رسانه ها 
كار  فارسى»  مى خوانيم «ســلمان 
جديد داود ميرباقرى است. با اينكه 
پيش از اين قائم مقام ســيما فيلم 
از شروع پيش توليد اين فيلم خبر 
داده بــود، گويا موضــوع بودجه و 
برآورد مطرح شــده و آغاز توليد «سلمان فارسى» منوط به تأمين بودجه 

از سوى رسانه ملى است. 
حســين طاهرى تهيه كننده ســريال «سلمان فارســى» در گفت وگو با 
خبرنگاران گفته اســت: «اين پروژه الف صداوســيما در پيش توليد قرار 
دارد و همان طور كه قائم مقام ســيمافيلم هم گفته اند، بخش عظيمى از 
طراحى لباس و انتخاب لوكيشن ها در داخل و خارج از كشور انجام شده 

و ان شاءاهللا با تأمين بودجه سريال بزودى كار توليد آغاز خواهد شد».
اين گفت وگو بعد از اظهارنظر قائم مقام سيمافيلم انجام شد كه اعالم كرده 
بود سريال «سلمان فارسى» در روزهاى پيش توليد قرار دارد و برآوردها هم 

به صورت بخش بخش در حال بررسى است. 
البته حميدى درباره پروژه حضرت موسى(ع) هم گفته است: «برآورد اوليه 
اين سريال غيرمتعارف بود و درخواســت كرديم كه برآورد را به صورت 
جزيى مطرح كنند كه هنوز اين رقم از طرف عوامل به ما ارائه نشده است و 
ما به صورت رسمى هم نامه زديم تا زودتر برآوردها را به دست ما برسانند».
اين حرف و حديث ها در حالى به اوج خودش مى رســد كه چندى   پيش 
معاون سيما به همراه فيلمســازان پروژه الف رسانه ملى به ديدار رئيس 
مجلــس رفت و در آنجا خبرهاى اميدواركننده اى از ســاخت پروژه هاى 
تاريخى و مذهبى دادند و بسيارى از مردم و رسانه اى ها خوشحال شدند. 
از آن روز دو ســريال «موسى(ع)» و «سلمان فارسى» بيش از پروژه هاى ديگر 
مطرح شــدند، ولى اين اظهارنظرهاى قائم مقام ســيمافيلم و صحبت هاى 
تهيه كنندگان دو سريال «حضرت موسى(ع)» و «سلمان فارسى» با اين گزارش 
كار سيدمرتضى ميرباقرى، انتظارات رئيس مجلس و مردم خيلى همخوانى 

ندارد و ظاهراً سرنوشت اين دوسريال الف تلويزيون همچنان نامعلوم است. 
 

جمال شورجه:

كارگردانى سريال موسى (ع) 
اصلى ترين اولويت من است

ســينماپرس: جمــال شــورجه 
درخصوص اخبار نادرســت پيرامون 
منتفى شدن ساخت سريال «موسى 
كليــم اهللا» به يــك تارنماى خبرى 
گفت: كارگردانى سريال قرآنى و فاخر 
«موســى كليم اهللا» به عنوان يادگار 
زنده ياد فرج اهللا سلحشور، اصلى ترين 
اولويت بنده در اين سال ها بوده و بخش مهمى از پيگيرى هاى ما را به خود 
اختصاص داده است، اما با وجود همه اين دغدغه ها و پيگيرى ها و با گذشت 
چند سال از فوت آن مرحوم، به علت مشكالتى كه رسانه ملى براى توليد اين 
پروژه بزرگ با آن روبه روســت، پيشرفت خاص و افق روشنى براى توليد آن 
مشاهده نمى شود. شورجه نگاه نازل برخى مسئوالن رسانه ملى را در توقف 
اين ســريال دخيل دانســته و ابراز اميدوارى كرد ضمن حل مشكالت مالى 
موجود، نگاه مســئوالن تلويزيون هم با اين اثر فاخر قرآنى همتراز شود. اين 
كارگــردان در پايان صحبت هاى خود تأكيد كرد: حضور اينجانب در الجزاير 
و كارگردانى فيلم ضد اســتعمارى «احمد باى» در واقع به علت فراهم نبودن 
شرايط توليد سريال «موسى كليم اهللا» بوده و طبيعى است با رفع موانع موجود 

همچنان مالزم و در ركاب اين اثر بزرگ قرآنى خواهم بود.

 هيچ دستورى براى ستاره شدن وجود 
ندارد

زنده ياد عزت اهللا انتظامــى در مجموع در دوران 
حيات خود در 56 فيلم ســينمايى و بيش از 70 
نمايش تلويزيونى به عنــوان بازيگر يا كارگردان 
بــه ايفاى نقش پرداخت. اين كارنامه پربار در دل 
خود نقش هايى دارد كه سبب ماندگارى عزت اهللا 

انتظامى و يگانه شدنش در سينماى ايران شد. 
بدون شك امروز با شنيدن خبر فوت آقاى بازيگر 
بســيارى او را با اين نقش ها به خاطر آورده و در 
ذهن مرور مى كنند. نقش هايى كه نمى توان ادعا 
كرد، تنها باعث و بانى درخشــش آقا عزت بودند 
چون همان طور كه ژان كلود كرير فيلمنامه نويس 
و بازيگر فرانسوى در مقدمه كتاب «عزت انتظامى: 
يك شمايل» نوشته اســت: «هيچ دستورى براى 
ستاره شدن و ستاره ماندن وجود ندارد. بايد داراى 
يك نگاه، يك حضــور، جذابيتى آنى و چهره اى 

آشنا، حتى پيش از نخستين ديدار بود.
بايد داراى يك دم، يك حس و تمام ويژگى هايى 
كه لغت روح را معنى مى كند، بود»، درست است 
كه اين همه در او هست اما چيزهاى ديگرى هم 

در ماندگارى عزت سينماى ايران دخيل بودند. 

 مسير طوالنى عزت شدن
آقاى بازيگر آن طور كه در زندگينامه و گفته هاى 
خودش آمده مسيرى طوالنى را از محله سنگلج 
تهران و پيش پرده خوانى در سيزده سالگى تا فيلم 
گاو مهرجويى پيموده است. مسيرى كه آغازگر راه 
دشوار عزت سينماى ايران شدن بود. با اين همه 
بيشتر ما او را با اين نقش به خاطر آورده و از آنچه 
پيش از اين بر او گذشته و او را به اين شيدايى در 
نقش رسانده است، بى خبريم اما اين شيدايى راز 

ماندگارى عزت در سينماى ايران شد. 
شيدايى كه مهرجويى كارگردان فيلم گاو درباره 
آن مى گويد: «در مورد بازى انتظامى در «گاو» بايد 
بگويم كه عميقاً در نقش خودش فرو رفته بود و به 
نظر من يكى از بهترين اجراهاى سينمايى اش بود، 
كما اينكه اخيراً كه اين فيلم در پاريس پخش شد، 
بسيار مورد استقبال قرار گرفت حتى شايد خيلى 
بيشتر از اجرايش در تهران و در آنجا چند روزنامه 
و مجله اين فيلم را يكى از شاهكارهاى سينمايى 

جهان معرفى كرده اند. 
عزت آنچنان در نقش  فرو مى رفت كه همه چيز 
را فراموش مى كرد، يادم هست سفرى بود كه دو 
سه روزى به عوامل زمان داديم تا به تهران بيايند و 
استراحت كنند ولى عزت نيامد و آنجا ماند؛ حتى 
يادم مى آيد در آن دوره براى تمركز بيشــتر روى 
نقشش گاهى در طويله روستا زندگى مى كرد. از 

آن به بعد عزت يار من شد ». 
ثمره اين يارى براى سينماى ايران بسيار مطلوب 
شد. كافى  است به فيلم هايى كه اين دو هنرمند 

در آن ها با هم همــكارى كردند نگاهى انداخت. 
همكارى كــه با فيلم «گاو» آغاز شــد و در ادامه 
به «آقاى هالو»، «دايره مينا»، «پســتچى»، «اجاره 

نشين ها»، «هامون» و «بانو» انجاميد. 
انتظامى عالوه بر نقش آفرينى در آثار مهرجويى، 
در فيلم هاى كارگردانان مطرح ديگرى چون على 
حاتمى، مســعود كيميايى و محسن مخملباف 
نيز بازى كرده اســت. آثارى كه هركدام به دليل 
تفاوت هايش توانستند، جنبه هاى ديگرى از توانايى 
او را در بازيگرى به نمايش بگذارند. بازى در نقش 
«حيدرخان عمواوغلى» در فيلم «ستارخان» آغازگر 

همكارى او با على حاتمى شد. 
همكارى كه نتيجــه آن، به يادگار ماندن شــاه  
نقش هايى اســت در آثارى ماندگار؛ «خان مظفر» 
در سريال « هزاردستان»، «ناصرالدين شاه» در فيلم 
«كمال الملك» و «حاج حسينقلى خان نورى» در 
«حاجى واشنگتن». به عقيده بسيارى از كارشناسان 
اين سه نقش، يك ويژگى مشــترك دارند و آن 
اينكه هر ســه تصويرى اســت از شخصيت هايى 
از تاريخ ايــران در دوره قاجاريه، البته تاريخى به 
روايت على حاتمى اما با وجود اين ويژگى مشترِك 
تاريخى بودن، اين سه نقش فاصله بسيار زيادى 

از هم دارند. 
از خان مظفِر پيچيــده و مرموز و تماميت خواه و 

خريدار هنر تا ناصرالدين شــاهِ پادشــاهِ مستبِد 
دوســتدار هنر، تا حسينقلى خان نورِى ساده دِل 
زودباورِ در غربت مانده  دور از كشور، فاصله اى بس 
دراز است كه به خاطر جادوى آقاى بازيگر، هر سه 

به بهترين شكل ممكن بازى و ماندگار شده اند. 
پس از ايــن دوران در دهه 80، انتظامى صاحب 
تك نقش هايى اســت كه همچنان ماندگارند از 
رضاى فيلم «حكم» مسعود كيميايى تا پدر فيلم 
«گاو خونــى» بهروز افخمى! نقش او به عنوان پدر 
قهرمان فيلم در گاو خونى به عقيده بسيارى يكى 

از خاص ترين نقش هاى دوران كارى اش است.

پدرى كه هم هست و هم نيست. كاراكترى كه هم 
ديالوگ دارد و هم ندارد چون معدود ديالوگ هايى 
هم كه مى گويد زير متن صداى راوى محو و گنگ 

به گوش مخاطب مى رسد. 
انتظامــى از پــس اين نقش ســخت بــه طرز 
خارق العــاده اى و بــا اتــكا به همه داشــته هاى 
بازيگرى اش در اين سال ها بر مى آيد و آن را تبديل 
به يكــى از كارهاى موفق كارنامــه اش مى كند. 
كافى اســت اين نام ها را مــرور كنيم تا برايمان 
يادآورى شود آنچه انتظامى بزرگ رقم زده است: 
«نامدارخان» در فيلم «شير سنگى»، «نيت اهللا» در 
«روز فرشــته»، «حاجى» در «جعفرخان از فرنگ 
برگشــته»، «امير جالل الدين» در «خانه خلوت»، 
«ناصرالدين شاه» در «ناصرالدين شاه آكتور سينما»، 
«رسول رحمانى» در «روسرى آبى»، «عيدى محمد» 
در «جايى براى زندگى»، «رفيع گلكار» در «ستاره 

مى  شود» و چندين و چند نقش زيباى ديگر.

 شمايل مرد ميانسال ايرانى
درســت است كه روســتايى مجنون فيلم گاو با 
ديالوگ ماندگار «من گاو مش حســن هســتم»، 
در حافظه تصويرى ســينما دوستان ايرانى ثبت 
شــده است و در كنارش ما با يادآورى دالل فيلم 
«اجاره نشــين ها» و وكيل «هامون» لبخند به لب 

مى آوريم، اما عالقه مندان سينما بيشتر از آنكه او 
را با نقش هاى تاريخى يا تيپيكالش به ياد بياورند، 
او را با چشــم هاى خيس و لبخند آلوده به بغض 
پيرمرد فيلم «روسرى آبى» به خاطر مى آورند كه 
عاشق نوبر كردانى است و با پشت پا زدن به اعتبار 
و آبرويش در پى اين اســت كــه در زير نورماه از 
راز زيبايى گوجه ها در مزرعه بگويد؛ لبخند تلخ و 
چشم هاى اشك آلودى كه قسمتى از شخصيت و 

كاريزماى انتظامى در سينما شد. 
شخصيتى كه براى بيشتر ما يادآور مردى با قلبى 
مهربان و تنها، روحى خســته و نيازمند محبت و 
پايبند آبرو و عزت بود. مرد ميانسالى كه بين آبرو 
و عشق مانده است و بيشتر سال هاى جوانى اش را 
صرف تأمين خوشبختى فرزندانش كرده و امروز 

خود بسيار نيازمند آن است. 
شــخصيتى كه نمونه اش در خانه ها و محله هاى 
ايرانى بسيار است. بدون شك مرد ميانسال ايرانى 
تكميل شمايلش را در ســينما مديون عزت اهللا 

انتظامى است. 

 هنرمندى مردمى با اخالق ايرانى 
با اين همه مردم ايران تنها به خاطر مشاهده خود 
در چهره نقش هاى انتظامى او را دوست نمى دارند؛ 
انتظامي در همه اين سال ها با مردم خوش اخالق 
و گرم برخورد مي كرد، شيرين سخن بود و كالم 
گرمى داشت. در كارهاي انسان دوستانه پيش قدم 
بود. خود را در كنار مــردم مى ديد و بدون غرور 
مى گفت: «هيچ كسى يكدفعه پيشرفت نمى كند. 
به ســابقه 65 ســاله خود من نگاه كنيد، از كجا 
آمدم، حاال مثالً چى شــدم. به خدا هيچ چى، به 
خدا هيچ چى... » انتظامى آراسته به اخالق ايرانى 
بود. آراســتگى كه او را شبيه مردم مى كرد و در 
زندگى حرفه اى و شخصى اش هم نمود داشت و 
تصويرى سالم و سالمت از او به مردم ارائه مى كرد. 
خــود او در اين باره گفته اســت: «من اصوالً دلم 
مى خواهد كه آدم سالمت زندگى كند. اگر درس 
مى خواند، براى نمره نخواند، درس بخواند كه آدم 
شود. شعور پيدا كند. آدم بايد حقيقى زندگى كند 
و عاشق كارش باشد. نه پول مي تواند خوشبختى 
بياورد، نه شهرت. شهرت آرامش آدم را مى گيرد. 
من خوشحالم كه سالمت بودم و سالمت زندگى 

كردم». 
اين همه، بدون اينكه انتظامي بخواهد، تصويرى 
از او در ذهن مردم و مخاطبانش ثبت كرده است 
كه او را نزد عموم دوست داشــتني تر كرده است. 
دوستى و عالقه اى كه در كنار اعتبار هنرى، او را 
به نماد هنر ملى ايران تبديل كرده اســت. سابقه 
خوش او و خاطره نقش هاى تكرار نشدنى اش در 
سينما و زندگى براى مردم ايران ماندگار است و 
مســلماً از امروز مخاطبان سينماى ايران بيش از 

گذشته دلتنگ او خواهند شد.

برش

انتظامى آراســته به اخالق ايرانى 
بــود. آراســتگى كه او را شــبيه 
مردم مى كرد و در زندگى حرفه اى 
و شــخصى اش هم نمود داشت و 
تصويرى ســالم و سالمت از او به 

مردم ارائه مى كرد

سيما و سينما

نگاهى به كارنامه و شمايل زنده ياد عزت اهللا انتظامى در سينماى ايران

عزت زياد! آقاى بازيگر

گزارش

 سيما و سينما/ زهره كهندل  روز گذشته، جمعه 
سياهى براى سينما و تلويزيون ايران بود. صبح ديروز عزت 
اهللا انتظامى، بازيگر پيشكسوت كشورمان و عزت سينماى 
ايران، چشم از دنيا فرو بست و نزديكى هاى ظهر، بيمارى 
امان ضياءالدين ُدرى را بريد و ُدر تلويزيون كشورمان دار 
فانى را وداع گفت. «ســيد ضياء الدين ُدرى» نويســنده و 
كارگردان 65 ساله كشورمان چندى پيش به دليل عارضه 
كبدى در بيمارستان تهران بسترى شد و براى پيوند كبد 
به بيمارستان شيراز منتقل و سه هفته قبل عمل پيوند كبد 
را با موفقيت پشت سر گذاشت اما به دليل عفونت پس از 
پيوند كبد، ضعف عضالنى و نارسايى كليوى در بيمارستان 

صدراى شيراز فوت كرد.
شروع فعاليت ُدرى در سينما با دستيارى كارگردان فيلم 
«گرداب» به كارگردانى حســين دوانى در سال 61 بود. او  
فيلم هاى «ديدار در غبار»، «باد و شقايق»، «صاعقه»، «لژيون»، 
«در ســرزمينى ديگر» و «سينما سينماست» را در كارنامه 
هنرى خود دارد اما شــايد بتوان ماندگارترين آثار ُدرى را 
مجموعه هاى «كيف انگليسى» و «كاله پهلوى» دانست كه 
به گفته رئيس ســازمان صدا و سيما؛ ضياءالدين ُدرى با 
ســاخت اين مجموعه هاى تاريخى و مؤثر، نقشى ويژه در 
معرفــى تاريخ انقالبى اين مرز و بوم ايفا كرده اســت كه 

گذشت زمان ارزش آن را نمايان تر خواهد كرد. 

  پروژه ناتمام «سردار سنجرخان»
آخرين پروژه ســيد ضياءالدين ُدرى، «كاله پهلوى» است 
كه سال 91 و 92 از شبكه اول پخش شد. اين كارگردان 
ساخت سريال تاريخى كيف انگليسى را با بازى ليال حاتمى 
و على مصفا در كارنامه هنرى اش دارد. همچنين يكى از 
كارگردانان ســريال «كمند خاطرات» در سال 1369 بود. 
«سردار سنجرخان» تازه ترين پروژه ضياءالدين ُدرى بود كه 

توسط وى نگارش شده است و قرار بود ساخته شود.
قطب الدين صادقى، نويسنده، بازيگر و كارگردان كشورمان 
كه بســيارى از مخاطبان تلويزيون، بــازى او را در نقش 
تقى زاده ســريال كاله پهلوى به ياد دارند، به خبرنگار ما 
مى گويد: همكارى من با آقاى ُدرى به سال ها پيش برمى 
گردد. من در مجموعه هاى كيف انگليسى و كاله پهلوى با 
ايشان همكارى داشتم و قرار بود كه سريال جديدى به نام 
«ســنجرخان» را از ابتداى تابستان با هم كار كنيم ولى به 
دليل كسالتشان، كار به تعويق افتاد؛ من در اين سريال هم 

مشاور كارگردان بودم و هم بازيگر.
او بــا بيان اينكــه ضياءالديــن ُدرى كارگردانى بســيار 
ســختكوش، خالق و مســلط بر كارش بود، خاطرنشان 
مى كند: از همه مهم تر اينكه بين ما رفاقتى وجود داشت 
كه به دليل فضيلت هاى اخالقى و  رفتارى ايشان بود. در 
حقيقت ســينما و تلويزيون، كارگردانى بزرگ، حساس و 

انديشمند را از دست داد و از اين بابت متأسفم.

  مى خواست گوشه اى از تاريخ را بازگو كند
قطب الدين صادقى با اشاره به بيمارى سرطان كبد زنده 

ياد ُدرى مى گويد: آخرين بار كه او را ديدم، گفتم كه چقدر 
الغر شدى، گفت كه كبدم ناراحت است، گويا چند ماه اين 
ناراحتى را داشــته اما با دارو، آن را درمان مى كرده كه به 
دليل وخامت حالش، او را به شيراز بردند. قبل از سفرش 
به شيراز وقتى با او صحبت كردم، نا نداشت كه حرف بزند. 
گفت كه قرار است پيوند كبد شود ولى پيوند جواب نداد.

او درباره آرزوى سينمايى ضياءالدين ُدرى مى گويد: عاشق 
قصه هاى تاريخى بود، موضوعاتى كه بتواند گوشــه اى از 
تاريخ را بازگو كند. او با دقت بسيار خطوط درشت تاريخ را 
با خطوط ريز عواطف خانوادگى در هم مى تنيد و از دل اين 
ها، انديشه اى را استخراج مى كرد كه مى توانست مخاطب را 

در زندگى فردى و اجتماعى كمك كند.
اين بازيگر ادامه مى دهد: صحنه اى نبود كه از دستش در 
برود، بسيار موشكافانه كار مى كرد، براى مثال در سريال 
كاله پهلوى كه ســه ماه با هم در پاريس بوديم، ايشــان 
براى هر نوبت فيلمبردارى، از شب تا صبح روى متن كار 
مى كرد و كم مى خوابيد. دقت و هوشمندى زيادى روى كار 
داشــت، اين طور نبود كه بزن در رو كار كند، از جان مايه 
مى گذاشت به همين دليل دو سريال كيف انگليسى و كاله 

پهلوى در تاريخ سريال سازى تلويزيون، ماندگار شدند.
صادقى يادآور مى شود: كار اخيرش «سنجر خان» بود كه 
نام يكى از ســرداران كرد اســت، سردارى كه در سنندج 
ســپاه روس را شكست داد. از من خواست كه در اين كار، 

نماينده مقامات محلى و مشاور فيلمنامه و كارگردان باشم 
تا نكته اى از قلم نيفتد يا مطلبى تحريف نشود. بنا بود كه از 
ابتداى تابستان، شروع به كار كنيم ولى با توجه به بيمارى 

ضياء، كار به تعويق افتاد.
او با بيان اينكه 22 قســمت از اين كار توســط زنده ياد 
ُدرى نوشته شده و سناريوى آن تقريباً آماده است، يادآور 
مى شود: آقاى ُدرى مى خواست كار كمى طوالنى تر شود و 
تا 40 قسمت ادامه يابد،  بنا بود كه به حوادث و خاطرات 
اضافه شود و در حال انجام آن بوديم كه اجل مهلتش نداد. 
صادقــى مى گويد: آنچه بيش از همه ضيــاء را در فضاى 
ســينما و تلويزيون، اذيــت و آزرده خاطر مى كرد عناصر 
غير هنرى بودند كه به خودشــان اجــازه مى دادند تا از 
منظر و جايگاه خودشــان، وارد مسائل هنرى شوند. او از 
همكاران تنبل هم بشــدت متنفر بود چون خودش فعال 
بود و خســتگى را نمى شناخت. سينما و تلويزيون ايران، 

يك كارگردان خستگى ناپذير را از دست داد. 

  پدر سينمايى ام را از دست دادم
ماه چهره خليلى، بازيگر ســريال هاى «كيف انگليسى» و 
«كاله پهلوى» به خبرنگار ما مى گويد: آقاى ُدرى در زندگى 
شخصى و هنرى من بسيار تأثيرگذار بود، ايشان نه فقط 
كارگردان كه معلم من بود. اين شخصيت آگاه و مسلط به 
تاريخ و كارگردانى بــود و آن قدر متواضع و خوش رفتار 

بودند كه با ايشــان روابط خانوادگى داشتيم، حتى زمانى 
كه براى فيلمبردارى به پاريس رفته بوديم، والدينم از لندن 

آمدند تا ايشان را ببينند. 
او ادامه مى دهد: آقاى ُدرى پدر سينمايى من بود. ايشان 
مى دانست كه به كارگردانى عالقه مند هستم و همچون 
يك معلم دلسوز، كار را برايم تشريح مى كرد. وقتى درباره 
تاريخ صحبت مى كرد، تمام حرف هايش برايم درس بود، 
ضمن اينكه ايشان هميشــه در حال يادگيرى بود و آن 
قدر به تاريخ ايران تســلط و آگاهى داشت كه مى توانست 
ســاعت ها برايتان حرف بزند و خســته نشــويد. او يك 

كارگردان انديشمند و عالم بود.
خليلى درباره آشــنايى اش با ضياءالديــن ُدرى مى گويد: 
زمانى كه با ايشان آشنا شدم سه سال به آغاز فيلمبردارى 
سريال «كاله پهلوى» مانده بود. آقاى ُدرى دنبال بازيگرى 
مى گشت كه بتواند انگليسى را با لهجه بيريتيش صحبت 
كند به همين دليل من جزو اولين بازيگران اين ســريال 
بودم كه انتخاب شدم. مى ديدم كه ايشان براى كارى كه 
هنوز كليد نخورده، چقدر وقت مى گذارد و تالش مى كند. 
چندين سال فيلمبردارى از ورامين تهران گرفته تا پاريس، 
كار ســخت و طاقت فرسايى بود كه آقاى ُدرى از پس آن 
بر آمد. به ياد دارم اولين كســى كه هميشــه سر صحنه 

فيلمبردارى حاضر مى شد، خودشان بودند. 

  كارگردانى با استقالل شخصيت
جهانگير الماسى، بازيگر پيشكسوت كشورمان درباره اين 
كارگردان فقيد مى گويــد: ضياءالدين ُدرى از كارگردانان 
خوب ســينماى ايران و تلويزيون بود. يادگارى ارزنده اش 
«كيف انگليسى» است كه اثرى ماندگار شد. در يك دوره 
خاص با فيلمى به اســم «سينما سينماست» نيز مباحث 
تازه اى را از هنر ســينما مطرح كرد ولى مجموعه «كيف 

انگيسى» از همه كارهايشان بهتر و شاخص تر بود.
او ادامه مى دهد: اى كاش ايشــان عمرى بيشتر مى كرد و 
مجموعه هاى تاريخى خوبى را مى ساخت چون اين فيلم و 

سريال ها در سرنوشت تاريخى مردم تأثير مى گذارد.
الماســى درباره سابقه همكارى كوتاهش با زنده ياد ُدرى 
مى گويد: ســال ها پيش روى متنى با هم كار كرديم كه 
هيچ وقت هم ساخته نشد. طرحى داشتم به نام «سرنوشت 
قانون» كه پيشنهاد آن را به تلويزيون دادم. بعد از ساخت 
فيلم «سينما سينماست» آقاى ُدرى از من دعوت كرد و 6 
ماه روى يك طرح تلويزيونى جديد درباره سرنوشت قانون 
در ايران با هم كار كرديم اما پس از مدتى ساخت مجموعه 

«كيف انگليسى» به ايشان پيشنهاد شد.
الماسى تأكيد مى كند: زنده ياد ُدرى فردى افتاده، مؤدب 
و متكــى به اصول اخالقى بود. او مؤمن به باورهايش بود، 
مهم تر از همه اينكه آقاى ُدرى، زندگى در خارج از كشور را 
تجربه كرده بود و بايدهاى فرهنگى برايش تعريف داشت، 
نه آن قدر دلبسته دنياى غرب بود كه اختيار از كف بدهد 
و نه آن قدر چشم و گوش بسته كه هر چيز تازه اى كه از 
آن طرف مى آيد برايش غايت باشــد، استقالل شخصيت 

حسنه اى داشت.

قطب الدين صادقى، ماه چهره خليلى و جهانگير الماسى در گفت و گو با قدس از مرحوم  «ضياءالدين درى» مى گويند

وداع با كارگردان «كيف انگليسى» و «كاله پهلوى» 

 سيما و ســينما/ فاطمه عامل نيك  31 خرداد 1303 كودكى در 
يكى از خانه هاى معمولى محله ســنگلج تهران متولد شد. خانه اى 
كه اين روزها جزئى از پارك شــهر تهران شده است و نام و نشانش 
ديگر مشخص نيست، در عوض نام و نشان آن تازه رسيده با اينكه 
كسى گمانش را نمى برد، در تاريخ هنر نمايش ايران با القاب متعددى 

مانند اسطوره سينما،  عزت ســينماى ايران و آقاى بازيگر ماندگار 
شد. اسطوره اى كه تماشاگر ايرانى هميشه به خاطر گزيده كاريش 
دلتنگش مى شد و مشتاق ديدارش بود. ديدارى كه در اين سال ها به 
خاطر كهولت سن و بيمارى ديگر اميدش نبود و ديروز در 26 مرداد 

97 با پايان يافتن عمر آقاى بازيگر براى هميشه از بين رفت. 

ماه چهره خليلى جهانگير الماسىقطب الدين صادقى



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
ســخت اســت باور كنيم در تاريخ 
معاصر علم آمــوزى و پژوهش اين 
مرز و بوم، كســانى پيدا مى شوند كه هفت شهر 
علم و دانش را گشــته اند بدون اينكه كســى و 
دانشــگاهى پاى صالحيت علمى شــان را ُمهر 
و امضا زده باشــد! در عصرى كه شــوخِى نخ نما 
شــده محيط هاى آموزشــى: «ما براى كســب 
مدرك آمديــم... نه بــراى درك مطلب آمديم» 
ديگر شوخى نيســت و جدى تر از هر بخشنامه 
و دســتور عملى در حال اجراست، حتى ممكن 
اســت حرف زدن درباره آن هايى كه ســال هاى 
ســال، بى خياِل مدرك تحصيلى، خودشــان را 
وقف آموختــن و آموختن كرده اند، شــوخى به 
نظر برســد! يكى از اين «بى خيــاِل مدرك» هاى 
معاصر، اســتاد « سيد محمد محيط طباطبايى» 
اســت كه گمنام بودنش ميان قشر مدرك طلب 
و فرهيخته امروزى، چيز خيلى غريبى نيســت!

 استاد نديده
متفاوت بودن شــخصيت ســوژه امروز، فقط به 
همين ختم نمى شــود كه مدرك و سند رسمى 
و دانشــگاهى براى تحصيالت، پژوهش ها و علم 
آموزى هايش وجود ندارد. «ســيد محمد محيط 
طباطبايى» عالوه بر اين هــا، با اينكه خودش در 
بسيارى از زمينه ها، استاد است اما «استاد ديده» 
نيســت! يعنى آموخته هايش را، بيشتر از اينكه 
مديون شاگردى كردن نزد استادان مختلف باشد، 
مديــون خواندن و پژوهيدن هاى بى امان خودش 
است. حاال اين خواندن ها و دقيق شدن ها گاهى 
مال دوره جوانى و يادداشــت بردارى از روزنامه، 
كتاب و هرچه دم دســتش مى رســيد، است و 
گاهى مربوط مى شود به سال هايى كه يا در حال 
درس دادن بود يا كتاب خواندن. مرحوم«ابوالقاسم 
انجوى شيرازى»، پژوهشگر ادبى، درباره «محيط 
طباطبايى» گفته اســت: «هر وقت مى خواستيم 
پيدايش كنيم، اول به كتابخانه «ملك» و بعد هم 
به كتابخانه هاى ديگر تهران سر مى زديم... روزى 
نمى گذشت مگر كتابى تازه را جست و جو مى كرد». 

 30 سال براى خيام
تا دلتان بخواهد مقاله و مطلب از او به چاپ رسيده 
است. «محيط طباطبايى» به جز پژوهشگر و معلم 
بودن، نويســنده توانايى هم بود اما هرگزكتابى 
ننوشــت! به جز مقــاالت روزمــره روزنامه اى و 
مطبوعاتى، به گفته خودش حدود 2500 مقاله و 
مطلب مهم علمى در موضوع هاى مختلف نوشته 
اســت. مقاله هايى كه گاه حاصــل ماه ها و حتى 
سال ها مطالعه و پژوهش در زمينه هاى مختلف 
است. ســايت «ويكى فقه» در اين باره مى نويسد: 

«اگرچه درباره نكته اى به نوشــتن مقاله بسنده 
مى كــرد، اما براى پرداختن بــه طرح بحث و به 
دســت آوردن حقيقت، ساليان متمادى زحمت 
مى كشــيد. به عنوان نمونــه از موقعى كه كتاب 
«نوروزنامه خيام» انتشــار يافت، وى فهميد اين 
كتاب نمى تواند متعلق به خيام باشــد. او متوجه 
شد خيام در ادبيات ايران در تارهاى عنكبوتى يك 
اشتباه تاريخ نگارى گرفتار شده است و كسى بايد 
حقيقت را روشن كند... تا روزى كه توانست نظر 
درســت و تحقيقى خود را در اين باره ابراز كند، 

حدود 30 سال طول كشيد».

 مطلبى كه به درد مردم بخورد
تصور نكنيــد «محيط طباطبايى» از آن دســته 
پژوهندگان يا مقاله نويس هايى بوده است كه با 
تخصص در يكى دو زمينه، عشق تحقيق و مطالعه 
مى شوند، از زندگى عادى، محيط اطراف، جامعه، 
مــردم و نيازهاى فكرى و فرهنگى شــان فاصله 
مى گيرند و غرق مى شوند در موضوع مورد عالقه 
خودشان. مثل ديگر پژوهندگان دنبال «حقيقت» 
بود اما اين حقيقت را فقط و فقط البه الى كتاب ها 
و كنــج كتابخانــه و در خلــوت علمى خودش 
جست وجو نمى كرد. انگيزه اش از كاويدن و سپس 
نوشــتن را از زبان خودش بخوانيد: «واقعيت اين 
است هر بار كه مى ديدم موضوعى و مطلبى مورد 
تجاوز قرار گرفته و يا مردم درباره آن دچار اشتباه 
شــده اند روحم برانگيخته مى شــد و به اندازه اى 
كــه در توانايى هايم بود وارد ميدان مى شــدم تا 
اشتباه ها را از بين ببرم و حق را به حقدار برگردانم. 
از آن جا كه تنها اســباب، ابزار و اسلحه ام در اين 
راه قلم بود، به دليل اينكه دنيا هر روز با مسئله اى 
تازه روبه رو بود كــه در اغلب موارد هم حقى از 
حقدار در آن از بين مى رفت، در نتيجه دست به 
قلم مى بردم و به نوشتن مقاله مى پرداختم. نوشتن 
درباره مسئله روز سبب شده بود كه نتوانم خودم را 
از قيد تعلق به موضوع روز خالى كرده و به گذشته 
برگردم و به بيرون آوردن و تنظيم حقايق نهفته 
در البه الى كتاب ها بپردازم... به كتابخانه اى اگر 
مى رفتم و با كتاب هاى قديمى روبه رو مى شدم، 
معموالً دنبال مطلبى مى گشتم كه به درد مردم 

فرومانده و صدمه ديده بخورد».

 هوس روزنامه نگارى!
اين به روز بودن و دنبال درد و رنج مردم رفتن را 
بايــد به ذوق و روحيه روزنامه نگارى اش هم ربط 
داد. اصالً بگذاريد به گذشته زندگى اش برگرديم 
و ببينيم عالقه بــه روزنامه نگارى آن هم چيزى 
حدود 100 ســال پيش كجــاى زندگى او ديده 
مى شــود. تيرماه سال 1281 هجرى خورشيدى 
در يك روســتاى ييالقى(گزال) در حوالى «زواره» 

به دنيا آمد تا تحصيالت مقدماتى را در مكتبخانه 
و نزد مــّالى «زواره» فرا بگيرد. رها كردن يكباره 
درس و مشق انگار از همان كودكى توى خونش 
بود! هنوز 10 سال بيشتر نداشت كه قيد درس، 
تحصيل منظــم و مكتبخانــه را زد. بهانه اولش 
كمك كردن به خانواده در كارهاى كشاورزى بود 
و بهانــه دوم پدرى كه انــگار خودش يك پا مّال 
و معلــم بود و آنچه را الزم مى دانســت به فرزند 
مى آموخت. در 13 سالگى به قصد درمان بيمارى 
به اصفهان رفت اما شــوق به درس خواندن، او را 
در اين شهر ماندگار كرد. علوم طبيعى را آموخت 
و كمى با زبان فرانســوى آشنا شد اما يكباره به 
ســرش زد دوباره به «زواره» بر گردد. چند ســال 
بعد كه دوباره به اصفهان آمد به سرش زد «طب» 
بخواند و طبيب بشــود... مدتــى درس طبابت 
خواند... رها كرد... بــه زادگاهش رفت و معلمى 
كرد... بدون كالس هاى امروز زبان آموزى از مدير 
مدرسه اش زبان انگليسى را آموخت... چون هوس 
روزنامه نگارى به سراغش آمده بود، هواى تهران 
رفتن كرد... در مدرسه قاجاريه درس خواند...چند 
ســالى دارالفنون را تجربه و سپس نيمه كاره رها 
كرد... بعد تصميم گرفت قاضى بشود و در مدرسه 
عالــى، حقوق خوانــد... باز هــم آن را رها كرد... 
آموزش زبان فرانسه را كامل فرا گرفت... و خالصه 
در خالل همه كارهايى كه آغاز و رها كرد، نوشتن 
و روزنامه نگارى را اما ادامه داد و بى خيالش نشد! 

 50 سال روزنامه نگارى
باالتــر، از همه جرقه هاى ادبــى، علمى، حقوقى 
و...كــه در ذهــن و روحش زده شــد و هر بار او 
را به ســمتى كشــيد، گفتيم و فقط ماند جرقه 
روزنامــه نــگارى اش كه بــه قولى مــال دوران 
نوجوانى اش اســت. يعنى وقتــى فقط 12 يا 13 
سال داشــت. در مجله «محيط»، بخش خاطرات 
مطبوعاتى محيط طباطبايى كه به كوشش فردى 
به نام سيد فريد قاسمى نوشته شده مى خوانيم: 
«از ســال 1332 قمرى ( 1293 خورشــيدى) 
محيــط طباطبايــى در زواره از طريــق يكى از 
نزديكان خويش كه در دســتگاه ســردار صولت 
بختيارى، منشى بود، به روزنامه هايى كه وى پس 
از مطالعه به منشى خويش مى داد، دست مى يافت 
و مى خواند. به ايــن ترتيب اندك اندك به نقش 
روزنامه در تحول افكار عمومى پى برد و با سبك 
نگارش مطبوعات آشنا گرديد». همين آشنايى در 
آينده، او را به همكارى با روزنامه اى در اصفهان و 
در سال هاى بعد روزنامه هاى مختلف تهران كشاند 
و نتيجه اش نزديك به 50 سال كار مطبوعاتى شد. 

 حاال ديگر دير است...
دانشــگاه آن زمان اما مانند مطبوعات، آموزش و 

پرورش، مؤسســات پژوهشــى و...، با او مهربان 
نبود! واقعيت اين اســت كه دست هايى در نظام 
آموزش عالى آن دوره تا ســال هاى ســال حاضر 
به پذيرش استادى كه پايان نامه و مدرك معتبر 
هيچ دانشــگاهى را در كيفش نداشت، نبودند. در 
اين ماجرا حتى بســيارى از كسانى كه شاگردى 
او را كــرده و از نوشــته ها و ســخنانش درس ها 
آموخته بودند، نقش داشتند. كسانى كه صراحت 
و استقالل شخصيت «محيط طباطبايى» و البته 
نيش قلم او را در نقد هايى كه بر آثارشان نوشته 
بود، دوست نداشــتند. او از نخستين كسانى بود 
كه با نوشــتن مقاله هاى جدى در نشريات، روند 
اعزام دانشجو به خارج را به نقد كشيد و خواستار 
تأسيس دانشگاه در ايران شــد. اما وقتى سال ها 
بعد در ايران دانشگاه به راه افتاد، كسى از او براى 
تدريس دعوت نكرد!دانشــگاه و نظام آموزشى در 
نهايت و ديرهنگام مجبور شد در برابر جايگاه علمى 
مقاالت و انديشه هاى او سر تعظيم فرود بياورد و 
استادى اش را بپذيرد. وقتى پروفسور «رضا» برايش 
دعوتنامه فرستاد تا در دانشگاه تدريس كند، پاسخ 
داد: «... تا مى توانستم مفيد باشم، در دانشگاه ها به 

رويم بسته بود... حاال ديگر دير است»!

 خليج هميشه فارس
دشمن جعل و تحريف هاى به ظاهر عالمانه بود. 
اين را در بســيارى از مقاله هايش مى توان ديد. 
چــه زمانى كه با دليل و مدرك به برخى ها ثابت 
مى كند بر خــالف جوى كه بــه راه انداخته اند، 
«فردوســى» زرتشتى نيســت و مسلمان است و 
چه وقتى كه به مقابله با كســانى بر مى خيزد كه 

آن ســوى آب ها تالش دارند «خليــج فارس» را 
غير فارس كنند. گاهى با قلم به جنگ كســانى 
مى رود كه سعى كرده اند نام اسالم و جايگاه علوم 
اســالمى را در بررسى تاريخ علم و فلسفه، از قلم 
بيندازند و گاه او را در حال جدال علمى با كسانى 
مى بينيم كه مدعى گســترش اســالم زير سايه 
شمشير هستند. در ميان مشاهير و جريان هايى 
كه «محيــط طباطبايــى» از آن ها بــه دفاع بر 
مى خيزد، هم مى شــود نام «سعدى» را يافت كه 
برخى به دليل مذهبش او را ســرزنش كرده اند و 
هم « سيد جمال الدين اسدآبادى» و حركت ضد 
استعمارى اش را. مى خواهيد باور كنيد يا نكنيد، 
«محيط طباطبايى»با همه مشغله هاى علمى و غير 
علمى اش به جز سلسله مقاله هايى كه در افشاى 
ماهيت «بهاييت» مى نويسد از معدود نويسندگانى 
است كه در مطبوعات پيش از انقالب به دفاع از 
«فلســطين» و آرمانش مى پردازد... گزارش دارد 
تمام مى شود و نوشتن از مقوله هايى مانند طبع 
شعر «محيط طباطبايى»، تعريف و تمجيدهايى 
كه شخصيت ها و دانشــمندان مختلف در زمان 
حياتش از او كرده اند، آثار بسيارى از او كه توسط 
ديگران جمع آورى و منتشر شد، سخنرانى هايى 
كه به 600 مورد مى رســد و... ممكن نيســت. 
پس با بخشــى از معروف ترين شعرش، مطلب را 
تمام مى كنيم: آن چنـــــان از ياد بـردم آشيان 
خـــــــويش را / كـز نگاه غير مى گيــرم نشان 
خويش را... شعله  شمع حياتم سوخت تا خامــوش 
شد / بس كه خود دادم به خاموشى زبان خويش 
را... تا نسوزد بوم ايـرانشهر در آتش فشان / بر سر 

تفتـان فروبستم دهان خويش را....
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

رفته ايم سر كار!
ظرافتى اميد  ايستگاه/   

بلبشــوى  وضــع  اگرچــه 
اقتصادى خيلى هــا را از كار 
بيكار كــرده امــا در عوض 
خيلى ها را هم گذاشته است 

سر كار!
چند صبــاح پيش كه اوضاع 
اقتصادى، مثالً رو به راه بود، 
براى  كارى  مسئوالن  برخى 
انجام دادن نداشتند و از فرط 
بيــكارى در محل كار گالبى 

مى خوردند! اين روزها اما همه مشــغول تدوين و ارائه بســته هاى اقتصادى 
رنگارنگ شده اند و ديگر فرصت گالبى خوردن هم ندارند! يك بخش ديگر از 
مسئوالن را هم كه پيش از اين نمى دانستيم مسئولند، هر روز توى تلويزيون 
در حال انجام فريضه «اطمينان بخشى» مى بينيم كه نگران نباشيد... حباب ها 
به زودى خواهند تركيد...! دسته ديگرى از مسئوالن هم توى اينستاگرام دنبال 
فرزندشــان مى گردند و به اين صورت حسابى از بيكارى درآمده اند! حاال اين 
درست كه هيچ كدام از اين كارها براى مردم نان و آب نمى شود اما در عوض 
خيالمان راحت اســت كه مســئوالن مثل قبل بيكار نيستند و باالخره يك 

كارى مى كنند!
دسته دومى كه رفته اند سركار ما مردم هستيم كه هر روز اخبار پايين و باال 
رفتن ارز، سكه، طال، خودرو و... را چك مى كنيم به اميد اينكه شايد حبابش 
بتركد! نمونه اش همين برادر كوچك خودم كه از اول تابستان بيكار افتاده بود 
گوشه خانه و هى با تبلتش بازى مى كرد اما حاال خدا را شكر از بيكارى درآمده 
و با هشت سال سن توى سايت هاى اقتصادى مى پلكد و اهالى خانه را از قيمت 

لحظه اى ارز باخبر مى كند!
دسته سوم هم ژن هاى خوبى هستند كه تا ديروز بيكار بودند و از جيب پدر 
تغذيه مى كردند اما با خراب شدن اوضاع اقتصادى زده اند توى كار ماهيگيرى 
پاره وقت! به اين صورت كه قالب را بند كرده اند به گوشت و پوست مردم و تا 
جايى كه بشود، مى كَنند! اين دسته كه از بى  وجدان ترين گونه هاى جانورى به 
شمار مى روند، هرچه دم دستشان مى آيد -از دارو گرفته تا برنج، شكر، گندم 

و...- احتكار مى كنند!
يك دسته ديگر هم هستند كه زير مجموعه دسته قبلى به حساب مى آيند 
و درحال حاضر توليدات كارخانه شــان را دو برابر كرده اند اما چون حرص و 
طمعشــان تمامى ندارد، اعالم مى كنند خط توليد خوابيده و از توليد خبرى 
نيســت. از آن طرف وقتى تقاضا باال مى رود، توليدات خوابيده اى را كه انبار 

كرده اند، با دو برابر قيمت اصلى و به صورت قطره چكانى وارد بازار مى كنند!
پى نوشــت: رئيس اتحاديه فروشــندگان خودروى تهران: شــركت هاى 
خودروسازى با كاهش عرضه، ضمن ايجاد اختالف فاحش بين قيمت كارخانه 
و بازار آزاد باعث هجوم مردم به خريد خودروهاى داخلى با نرخ باالتر مى شوند.

منهاى سياست

هرچند رسانه ها «مايكل راميرز» را يك كاريكاتوريست 
محافظــه كار معرفى مى كنند، اما تنهــا چيزى كه به 
او نمى آيد محافظه كارى اســت! آقاى كاريكاتوريست 
از يــك مــادر ژاپنى-آمريكايى و يك پــدر مكزيكى-
آمريكايــى در شــهر توكيو بــه دنيا آمــده و خودش 
هــم مليــت آمريكايى دارد و شــايد بتــوان اورا تنها 
كاريكاتوريســت سه رگه دنيا ناميد! مايكل كه به مدت 
هفت سال براى روزنامه «لس آنجلس تايمز» كاريكاتور 
مى كشــيد، تا به حال جوايز متعددى را در اين زمينه 
به دست آورده اســت. مهم ترين جوايز او «سيگما دلتا 
چى» و «پوليزر»، از بزرگ ترين جوايز در زمينه طراحى 

و كاريكاتور به شمار مى آيند.
كاريكاتور هاى تنــد و تيز «مايكل راميــرز» تا به حال 
جنجال هاى زيادى به پا كرده اســت. اولين بار ســال 
2000 با انتشــار كاريكاتورى ضد اسرائيلى در روزنامه 
لس آنجلس تايمز حاشيه ساز شد. اين كاريكاتور منجر 
به اعتراض هاى گســترده يهوديان آمريكايى شد. پس 
از آن در ســال 2003 كاريكاتورى در تمسخر سرويس 
مخفى آمريكا كشيد كه واكنش تند مقامات آمريكايى 
را به دنبال داشت و راميرز را حسابى به دردسر انداخت.
حاال آقاى «راميــرز» در جديدترين كاريكاتور خودش، 
توييت هــاى دنباله دار رئيس جمهور آمريكا را ســوژه 
كرده اســت. مايكل راميرز در اين كاريكاتور ســرويس 
مخفى آمريــكا و وكالى رئيس جمهور اين كشــور را 
درحــال تالش براى گرفتن گوشــى موبايل از دســت 
«ترامپ» و جلوگيرى از توييــت كردن هاى مكرر او به 
تصوير كشيده اســت. بايد منتظر بمانيم تا ببينيم اين 
كاريكاتور راميرز هم مثل ساير كارهايش جنجال به پا 

مى كند يا نه؟

گزارش ازشخص

نيم قرن روزنامه نگارى
«سيد محمد محيط طباطبايى» 27 مرداد 1371 درگذشت

ايستگاه /  پس از حادثه تلخ حمله 
به سرويس مدرســه كودكان يمنى 
و كشــتار اين كــودكان، يك حمله 
تروريســتى به مدرســه اى در كابل 
افغانســتان جان بيشتر از 65 كودك 
افغانى را گرفت. اين حادثه تروريستى 
هــم مثل حادثــه يمن بســيارى از 
كاربران فضاى مجازى را تحت تأثير  

قرار داد. در اين ميان «على عليزاده» با انتشار تصوير يك برادر و خواهر دوقلو 
در توييترش نوشت: «شيعيان همه جا مظلومند. اما شيعيان هزاره افغانستان 
دو چندان و ده چندان و ما ايرانى ها چقدر شرمنده آنانيم. نه به ياريشان براى 
دفاع شتافتيم و نه به درستى پناهشان داديم و نه حتى با وجود امكانات و 

ابزار بيشتر رسانه، راوى رنج ها و مظلوميتشان در جهان شديم».

ايســتگاه / همزمان با روز ســالروز 
كشــورمان،  بــه  آزادگان  بازگشــت 
واكنش هــاى  شــاخص  چهره هــاى 
جالبى به ايــن روز داشــتند. «وحيد 
يامين پور» هم با انتشــار خاطره اى از 
بازگشــت آزادگان، ماجراى ازدواجش 
را در اينســتاگرام منتشر كرد كه آن را 

مى خوانيد:«سال 69 يك همكالسى داشــتم كه پدرش از عمليات كربالى 4 
مفقوداالثر شده بود. يك روز چند دختربچه از دبستان شاهد آمدند و براى پدران 
شهيدشان شعر و دكلمه خواندند. بين آن ها خواهر اين همكالسى ما هم براى 
پدرش چيزى خواند. روز آزادى اســرا البه الى اسامى آزادگان، ناگهان اسم پدر 
مفقوداالثر همكالسى ام را شنيدم. سال بعد، آن دختر بچه را در دانشكده  حقوق 

دانشگاه شهيد بهشتى پيدا كردم... اكنون 16 سال از ازدواجمان مى گذرد».

ايستگاه / بدون مقدمه دلنوشته اى كه 
«تينا پاكروان» به مناســبت در گذشت 
«عزت اهللا انتظامى» در اينســتاگرامش 
منتشر كرده است را بخوانيد:«از مرثيه 
فراريم و از مرگ بيزار اما مگر مى شود 
براى شما كه تكرار نخواهيد شد و همپا 
نخواهيد داشت با مركب سياه نوشت و 
خون نگريست. شما هزاردستان بودى و 

هزارداستان تصوير كردى براى سه نسل از گذشته تاكنون كسى كه بتواند از 
گاو تا انسان از فقير تا غنى از رعيت تا شاه از وكيل تا وزير بازى كند، به طور 
قطع اَبَر بازيگر است. هنوز و تا ابد تن صداتون،لحن بيانتون و نگاه پرنفوذتون 
با ماست و خواهد بود. آسوده بخواب استاد، اما تا هميشه سينماى ايران شما 

را كم خواهد داشت».

آرام بخوابشرمنده ايم

مجاز آباد

16 سال مى گذرد

داروها شوكه شده اند!
توسلى رقيه  ايستگاه/   

چهارم  داروخانه  از  سرانجام 
مى آييــم بيرون؛ با كيســه 

داروى مورد نياز.
لحظــه اى رژه نورهاى رنگى 
خيابان روى صورت خواهرى 
به اشتباه مى اندازدم كه زير 

چشمش گود اُفتاده.
سوار ماشــين كه مى شويم 
مى فهمم اشــتباه نكرده ام... 
بغِض  مــا،  شــواليه  واقعــاً 
وقتــى  دارد...  پُرَمــالت 
غمگيــن، ُطــّره اى از زيــر 
شــالش مى كشــد بيرون و 

خطاب به ُزلفانش مى گويد: صدبار نگفتم زور بزنيد، خوب بشــويد! و 
بعد خطاب به قلبش كه: صدبار نگفتم زور بزن، خوب بشو!

نگاه مى كنم به آدِم تودارى كه يكدفعه فوران كرده است... به زنى كه 
چند قدم با سيل فاصله دارد... با سيِل اشك.

... و چــاره اى نمى بينم جز اينكه دلقــك وار بگويم: حاال به جاى 72 
هزار تومان، 110 هزار تومان كارت كشــيدى... اين همه اطوار ندارد 

كه خواهِر من! ببين كه چه بى ظرفيتى شما!
كه تلخ - سمِت پياده رو - َسر مى گرداند و مى گويد: حرف 700 هزار 
تومان و حقوق يك ميليون و ُخرده اى اســت... نشنيدى...!؟ بنده خدا 
را نديــدى چه جور جا خورده بود...؟ نديدى از زور فكر و فالكت، بى 

هوا رفت توى در؟
نقِل نداشــتن است... نقِل تحريم كننده هاى داخلى... حرف 10 تا 60 

درصد افزايش قيمت... حرِف بى انصافى و تاجر شدن.
راست مى گويد. زير سنگينى جمالتش مى مانم و نسخه بيماران قلب، 
كليه، اعصاب، پيوند و سرطان است كه در آِن واحد، ظاهر مى شوند در 
ذهنم. ليست هايى كه يا كمياب اند يا نرخ شان سر به فلك مى گذارد.
و ايضاً فرمايش رئيس سازمان غذا و دارو كه هيچ گونه تغيير قيمت در بازار 

سالمت ُرخ نخواهد داد، چون دارو، ارز دولتى ترجيحى دريافت مى كند.
بــه پياده رو نگاه مى كنم... به گمانم بغض پُرَمالت خواهرى، رنِج همه 
كســانى اســت كه اين روزها با بحران بهاى دارو گالويز شده اند... و 
تصاعد قيمت ها شوكه شان كرده تا آنجا كه جعبه ها و بسته ها را بارها 

زير و رو مى كنند به اميِد يافتن ارقام اشتباهى.
دقايقى در ســكوت به رفت و آمد مردم به دواخانه نگاه مى كنيم. بازار 

«چه كنم، چه كنم» اينجا داغ و دِل خوش، كمياب است.
بُهت مريض هــا و كالفگى داروفروش ها تمامى نــدارد انگار و پژواك 
سخن رئيس سازمان دارو كه سياست افزايش قيمت در حوزه سالمت 

نداريم و با هرگونه تخطى برخورد و تعزيرات ورود خواهد كرد.
پ.ن 1: امــروز لب گزيدن خواهرجان را ديدم كــه داروخانه چى را 
معطل دودلى اش كرده بود؛ معطِل تهيه داروهاى گرانى كه نمى تواند 

مصرف شان نكند.
و نوسانات دالر را در كارگرى ديدم كه حريف هزينه هاى درمان نشد 

و ارز از روى غرورش َرد شد.
پ.ن 2: نمى دانم چرا احســاس مترسك خســته وسط شهر را دارم. 
مترســك كله كاهى كه از جاليز، بالل، پرنده و خورشــيد دور اُفتاده 

است!

طرح روز
روزمره نگارى

 مايکل راميرز
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